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La hagado Verda Stelo estas la rezulto de multegaj horoj de traduka
laboro. Iu ajn rajtas presi ĝin por sia propra uzo. Mi intencas
ĝisdatigi ĉi tiun hagadon kiam eventualaj eraroj troviĝos, kaj eble
ankaŭ por inkluzivi pli da klarigoj, komentoj, kaj ornamaĵoj. Por la
partoj de la hagado kiuj venas rekte el la Biblio, mi uzis la tradukon
de Zamenhof, kun kelkaj ŝanĝoj, laŭnecese.

Mia traduko baziĝas ĉefe sur la angla kaj itala tradukoj kiuj troviĝas
en la Maxwell House Haggadah (KF Holdings) kaj la Haggadà Tzelì
Esh (Eldonejo Morashà, Milano). La enkomputiligita hebrea teksto
venas de la hebrea versio de Vikipedio. Koran dankon al Josef
Ŝemer, kiu redaktis mian tradukon.

Ĉi hagado sekvas la aŝkenazajn kutimojn. Mi konscias ke ne ĉiuj
judaj Esperantistoj estas aŝkenazoj, sed mi ne havis sufiĉan tempon
por krei aliajn versiojn – mi kreis aŝkenazan version por uzi ĝin ĉe
mia propra tablo. Mi bonvenigas aliajn Esperantistojn uzi mian
tekston kiel bazon por krei version laŭ sia propra kutimo – sed
bonvolu sendi al mi ekzempleron! Pri eventualaj komentoj,
demandoj, laŭdoj, kritikoj, atentigoj pri eraroj, ktp. bonvolu
kontakti min ĉe esperanto.hagada@gmail.com.

– Erinja
Nisan 5769
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Serĉo kaj Nuligo de Ĥamec

Je la vespero de la 14a de Nisan, oni serĉu sian domon por ĥamec
(fermentitaĵoj), per kandela lumo. Estas kutime kaŝi 10 pecojn de
ĥamec en la domo; kiam oni trovas pecon, oni uzu bird-plumon por
puŝi ĝin en lignan kuleron, kaj poste metu ĝin en paperan sakon por
posta bruligo. Se la 14a de Nisan estas ŝabato, la serĉo fariĝu je la
vespero de la 13a (t.e. ĵaŭde vespere). Antaŭ ol serĉi, oni diru la
sekvan benon.

Benata estas vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, kiu
sanktigis nin per Viaj ordonoj kaj ordonis nin nuligi la
ĥamecon.

Tuj post la serĉo oni nuligas ĉiun ĥamec, pri kies ekzisto oni ne scias.
Estas grave diri ĉi tiun frazon en lingvo kiun oni komprenas.

Ajna ĥamec kiu estas en mia posedo, kiun mi ne vidis kaj kiun
mi ne eliminis, nuliĝu kaj konsideriĝu kiel polvo de la tero.

La matenon poste oni bruligu la ĥamecon kiu restas, antaŭ ĉ. 10:30
matene (petu la precizan horon de via loka sinagogo aŭ rabeno). Se
la unua vespero de Pesaĥo estos sabate vespere, oni bruligu la
ĥamecon vendrede matene. Post la bruligo, diru la sekvan, en lingvo
kiun oni komprenas. Se oni bruligis vendrede por sabatvespera
komenco de Pesaĥo, oni anstataŭe diru la sekvan frazon sabate
matene je la sama horo.

Ajna ĥamec kiu estas en mia posedo, kiun mi vidis aŭ kiun mi
ne vidis, kiun mi eliminis aŭ kiun mi ne eliminis, nuliĝu kaj
konsideriĝu kiel polvo de la tero.
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Serĉo kaj Nuligo de Ĥamec

Je la vespero de la 14a de Nisan, oni serĉu sian domon por ĥamec
(fermentitaĵoj), per kandela lumo. Estas kutime kaŝi 10 pecojn de
ĥamec en la domo; kiam oni trovas pecon, oni uzu bird-plumon por
puŝi ĝin en lignan kuleron, kaj poste metu ĝin en paperan sakon por
posta bruligo. Se la 14a de Nisan estas ŝabato, la serĉo fariĝu je la
vespero de la 13a (t.e. ĵaŭde vespere). Antaŭ ol serĉi, oni diru la
sekvan benon.

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו
ַעל ִּבעּור ָחֵמץ.

Tuj post la serĉo oni nuligas ĉiun ĥamec, pri kies ekzisto oni ne scias.
Estas grave diri ĉi tiun frazon en lingvo kiun oni komprenas.

ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְּדִאָּכא ִּבְרׁשּוִתי ְּדָלא ֲחִמֵּתּה ּוְדָלא ַבַעְרֵּתיּה
ִלְבִטיל ְוֶלֱהֵוי ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא.

La matenon poste oni bruligu la ĥamecon kiu restas, antaŭ ĉ. 10:30
matene (petu la precizan horon de via loka sinagogo aŭ rabeno). Se
la unua vespero de Pesaĥo estos sabate vespere, oni bruligu la
ĥamecon vendrede matene. Post la bruligo, diru la sekvan, en lingvo
kiun oni komprenas. Se oni bruligis vendrede por sabatvespera
komenco de Pesaĥo, oni anstataŭe diru la sekvan frazon sabate
matene je la sama horo.

ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְּדִאָּכא ִּברׁשּוִתי ַּדֲחִמֵּתּה ּוְּדָלא ֲחִמֵּתּה,
ְּדַבֲעִרֵּתּה ּוְדָלא ַבֲעְרֵּתיּה, ִלְבִטיל ְוֶלֱהֵוי ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא.
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Manĝaĵa Eruv

Kiam la unua vespero de Pesaĥo okazos merkrede, por povi kuiri por
ŝabato dum la festotagoj de Pesaĥo, oni faras la “Eruv tavŝilin”. Oni
prenu unu macon kaj unu kuiritan manĝaĵon, kaj diru la sekvajn
frazojn, tenante ilin en la mano:

Benata estas Vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, kiu
sanktigis nin per Viaj ordonoj kaj ordonis al ni pri la micvo de
la eruv.

Per ĉi tiu eruv, estas permesite kuiri, rosti, almeti varmecon, bruligi
fajron, kaj fari ĉiun necesan aferon dum la festotago por ŝabato. Ĉi
tio permesiĝu al ni kaj al ĉiu loĝanto de ĉi tiu urbo.

Bruligo de la Kandeloj

Antaŭ ol bruligi la kandelojn, oni diru la sekvan benon:

Benata estas vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, kiu
sanktigis nin per Viaj ordonoj kaj ordonis nin bruligi la
kandelojn (por ŝabato: de ŝabato kaj) de la festo.
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Manĝaĵa Eruv

Kiam la unua vespero de Pesaĥo okazos merkrede, por povi kuiri por
ŝabato dum la festotagoj de Pesaĥo, oni faras la “Eruv tavŝilin”. Oni
prenu unu macon kaj unu kuiritan manĝaĵon, kaj diru la sekvajn
frazojn, tenante ilin en la mano:

ְּבִמְצּוָתיו,ִקְּדָׁשנּוֲאֶׁשרָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיָ,ַאָּתהָּברּו�
ְוִצָּונּו ַעל ִמְצַות ֵערּוב.

ּוְלַאְדלֹוֵקיּוְלַטּמֹונֵיְּוְלַאפֹויֵיְלַבּׁשֹוֵליָלנָאָׁשֵרייְֵהיֵערּוָבאְּבֵדין
ָלנָאְלַׁשָּבָתא,ָטָבאִמּיֹוָמאָלנָאְדָצִרי�ָמהָּכלּוְלֶמְעַּבדְׁשָרגָא

ּוְלָכל יְִׂשָרֵאל ִדְסִמיִכין ַעל ֵערּוָבא ָהֵדין.

Bruligo de la Kandeloj

Antaŭ ol bruligi la kandelojn, oni diru la sekvan benon:

ְּבִמְצֹוָתיו,ִקְּדָשנּוֲאֶׁשרָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיָ,ַאָּתהָּברּו�
) יֹום טֹוב.ַׁשָּבת ְוְוִצָּונּו ְלַהְדִליק נֵר ֶׁשל (
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La Seder-tablo

La seder-plado kuŝu antaŭ la gvidanto.  Ĝi enhavu:

מרור Maror (amara herbo)
זרוע Zeroa (rostita tibio)

חרוסת Ĥaroset (dolĉa frukta kaĉo)
חזרת Ĥazeret (amara herbo)
כרפס Karpas (verda legomo)
ביצה Bejca (rostita ovo)

Aliaj surtablaĵoj:

Tri macoj: Ili estu apartigitaj en maco-kovriloj, aŭ falditaj en unu aŭ
du tukoj.

Vino: Estu vinglaso ĉe ĉies plado, kaj sufiĉe da vino (aŭ vinbera
suko) por po 4 glasoj da vino por ĉiu ĉe la tablo

Sal-akvo aŭ vinagro: Ĉiuj bezonas sal-akvon kaj estu facile atingebla
ujo ĉe la tablo

Glaso de Elija: pokalo por Elija la profeto estu je la centro de la
tablo.

Kusenoj: Ĉiu seĝo havu kusenon je la maldekstra brako
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La signoj de la seder –

Kadeŝ, Urĥac, Karpas, Jaĥac, Magid, Raĥca, Moci maca, Maror,
Koreĥ, Ŝulĥan oreĥ, Cafun, Bareĥ, Halel, Nirca.

Seder de Pesaĥo
Kadeŝ קדש–

Sanktigo
Plenigu la unuan glason da vino.

Kiam la festo komenciĝas vendrede vespere:

“Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la sesa tago. Kaj estis finitaj la
ĉielo kaj la tero kaj ĉiuj iliaj apartenaĵoj. Kaj Dio finis en la sepa
tago Sian laboron, kiun Li faris, kaj Li ripozis en la sepa tago de la
tuta laboro, kiun Li faris. Kaj Dio benis la sepan tagon kaj sanktigis
ĝin, ĉar en ĝi Li ripozis de Sia tuta laboro, kiun Li faris kreante.”

Dum la semajno, komencu ĉi tie:

Kun via permeso, gesinjoroj, miaj mastroj kaj instruantoj (je la
vivo!)

Benata estas vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, Kreinto de la
frukto de la vito.

Benata estas vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, kiu elektis
nin el ĉiuj popoloj kaj plialtigis nin el ĉiuj popoloj, kaj sanktigis nin
per Siaj ordonoj. Kaj Vi, Eternulo, nia Dio, donis al ni kun amo
(ŝabatojn por ripozo kaj) festotagojn kaj solenaĵojn por ĝojo, (jenan
tagon de ŝabato kaj) ĉi tiun festotagon de la macoj, la datreveno de
nia liberiĝo (en amo), sankta kunveno memore al la eliro el
Egiptujo. Ĉar nin Vi elektis kaj nin Vi sanktigis el ĉiuj popoloj,
donante al ni herede Viajn sanktajn (ŝabaton kaj) festotagojn (kun
amo kaj favoro), kun ĝojo kaj jubilado. Benata estas Vi, Eternulo,
kiu sanktigas (la ŝabaton kaj) Izraelon kaj la festotagojn.
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פסחסדרסימני -
ֻׁשְלָחןּכֹוֵרך,ָמרֹור,ַמָּצה,מֹוִציא,ָרְחָצה,ַמּגיִד,יַַחץ,ַּכְרַּפס,ּוְרַחץ,ַקֵּדׁש,

נְִרָצהַהֵּלל,ָּבֵר�,ָצפּון,עֹוֵרך,

פסחשלסדר
ַקֵדׁש

Plenigu la unuan glason da vino.

Kiam la festo komenciĝas vendrede vespere:

ַויְַכלְצָבָאם.ְוָכלְוָהָאֶרץַהָׁשַמיִםַויְֻכּלּוַהִּׁשִּׁשי.יֹוםבֶֹקרַויְִהיֶעֶרבַויְִהי
ִמָּכלַהְּׁשִביִעיַּביֹוםַוּיְִׁשּבֹתָעָׂשהֲאֶׁשרְמַלאְכּתֹוַהְּׁשִביִעיַּביֹוםֱא�ִהים

בֹוִּכיאֹותֹוַויְַקֵּדׁשַהְּׁשִביִעייֹוםֶאתֱא�ִהיםַויְָבֶר�ָעָׂשה.ֲאֶׁשרְמַלאְכּתֹו
ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא�ִהים ַלֲעׂשֹות.

Dum la semajno, komencu ĉi tie:

ַסְבִרי ָמָרנָן ְוַרָּבנָן ְוַרּבֹוַתי (ְלַחּיִים!)
ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהגֶָפן.

ִמָּכלְורֹוְמָמנּוָעםִמָּכלָּבנּוָּבַחרֲאֶׁשרָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ָָלנּוַוִּתֶּתןְּבִמְצֹוָתיו.ְוִקְּדָׁשנּוָלׁשֹון ַׁשָּבתֹות(ְּבַׁשָּבת:ְּבַאֲהָבהֱא�ֵהינּויְי

ַהזֶה(ַהַׁשָּבתיֹוםֶאתְלָׂשׂשֹון,ּוזְַמּנִיםַחִּגיםְלִׂשְמָחה,ּו)מֹוֲעִדיםִלְמנּוָחה
זֵֶכרקֶֹדׁש,ִמְקָרא(ְּבַאֲהָבה),ֵחרּוֵתנּוזְַמןַהּזֶה,ַהַמּצֹותַחגיֹום)ְוֶאת

(ְוַׁשָּבת)ָהַעִּמים,ִמָּכלִקַּדְׁשָּתְואֹוָתנּוָבַחְרָּתָבנּוִּכיִמְצָריִם.ִליִציַאת
ַאָּתהָּברּו�ִהנְַחְלָּתנּו.ּוְבָׂשׂשֹוןְּבִׂשְמָחהּוְבָרצֹון,)(ְּבַאֲהָבהָקְדֶׁש�ּומֹוֲעֵדי

יְיָ, ְמַקֵּדׁש (ַהַׁשָּבת ְו) יְִׂשָרֵאל ְוַהּזְַמּנִים.
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Sabate vespere aldonu:

Benata estas Vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, Kreinto
de la fajrolumo.

Benata estas Vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, kiu
distingas inter sankta kaj ordinara, inter lumo kaj mallumo,
inter Izraelo kaj la popoloj, inter la sepa tago kaj la ses
labortagoj. Vi ankaŭ faris distingon inter la sankteco de la
Ŝabata tago kaj la sankteco de la festotago; kaj sanktigis la
sepan tagon prefere al la ses labortagoj; Vi ankaŭ apartigis
Vian popolon Izraelo kaj sanktigis ilin per Via sankteco.
Benata estas Vi, Eternulo, kiu distingas inter sankta kaj
sankta.

Je ĉiuj aliaj noktoj, daŭrigu ĉi tie:

Benata estas Vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, kiu
gardis nin vivaj, subtenis nin, kaj venigis nin ĝis la nuna
tempo.

Trinku la unuan glason da vino duonkliniĝante.

Urĥac ורחץ–
Manlavado

Lavu viajn manojn sed ne diru la benon.

Karpas כרפס–
Verda legomo

La gvidanto trempas pecon de petroselo aŭ alian legomon (krom
maror) [kun minimuma volumeno de 27 gramoj, la volumeno de
olivo] en la sal-akvon, donas karpas al ĉiuj, kaj diras:

Benata estas Vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, Kreinto
de fruktoj de la tero.
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Sabate vespere aldonu:

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

אֹורֵּביןְלחֹל,קֶֹדׁשֵּביןַהַּמְבִדילָהעֹוָלםֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ֵּביןַהַּמֲעֶׂשה.יְֵמיְלֵׁשֶׁשתַהְּׁשִביִעייֹוםֵּביןָלַעִּמים,יְִׂשָרֵאלֵּביןְלחֶֹׁש�,
יְֵמיִמֵּׁשֶׁשתַהְּׁשִביִעייֹוםְוֶאתִהְבַּדְלָּת,טֹוביֹוםִלְקֻדַּׁשתַׁשָּבתְקֻדַּׁשת

ַאָּתהָּברּו�ִּבְקֻדָּׁשֶת�.יְִׂשָרֵאלַעְּמ�ֶאתְוִקַּדְׁשָּתִהְבַּדְלָּתִקַּדְׁשָּת,ַהַּמֲעֶׂשה
יְיָ ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש.

Je ĉiuj aliaj noktoj, daŭrigu ĉi tie:

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחיָנּו ְוִקּיְָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלּזְַמן ַהּזֶה.

Trinku la unuan glason da vino duonkliniĝante.

ּוְרַחץ
Lavu viajn manojn sed ne diru la benon.

ַּכְרַּפס
La gvidanto trempas pecon de petroselo aŭ alian legomon (krom
maror) [kun minimuma volumeno de 27 gramoj, la volumeno de
olivo] en la sal-akvon, donas karpas al ĉiuj, kaj diras:

ָהֲאָדָמהְּפִריּבֹוֵראָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו� .
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Jaĥac יחץ–
Duonigo

La gvidanto prenas la mezan macon kaj rompas ĝin en du pecojn,
lasas duonon inter la du nerompitaj macoj, kaj volvas la pli grandan
pecon en ŝtofon por apartigi ĝin kiel afikoman.

Magid מגיד–
Rakonto

Levu la pladon kun la macoj kaj diru:

Jen la pano de aflikto kiun manĝis niaj prauloj en la lando Egiptujo;
ĉiuj kiuj malsatas, venu kaj manĝu de ĝi; kaj ĉiuj senhavuloj, venu
kaj festu la Pesaĥon. Ĉi-jare ni ĝin festas ĉi tie, sed venont-jare ni
esperas festi ĝin en la lando Israelo. Ĉi-jare ni estas sklavoj;
venont-jare, liberuloj.

Remetu la macojn sur la tablon, kovru ilin, kaj plenigu la duan glason
da vino.

Kial ĉi nokto malsamas de ĉiuj aliaj noktoj?

Ĉiujn aliajn noktojn ni manĝas aŭ fermentintan panon aŭ macon,
sed ĉi-nokte nur macon.

Ĉiujn aliajn noktojn ni manĝas ajn-specajn herbojn, sed ĉi-nokte
nur amarajn herbojn.

Ĉiujn aliajn noktojn ni ne trempas eĉ unu fojon, sed ĉi-nokte ni
trempas dufoje.

Ĉiujn aliajn noktojn ni manĝas aŭ sidante aŭ duonkliniĝante, sed
ĉi-nokte ni ĉiuj duonkliniĝas.
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יַַחץ
La gvidanto prenas la mezan macon kaj rompas ĝin en du pecojn,
lasas duonon inter la du nerompitaj macoj, kaj volvas la pli grandan
pecon en ŝtofon por apartigi ĝin kiel afikoman.

ַמגיִד
Levu la pladon kun la macoj kaj diru:

יֵיֵתיִּדְכִפיןָּכלְדִמְצָריִם.ְּבַאְרָעאַאְבָהָתנָאֲאָכלּוִּדיַענְיָאַלְחָמאָהא
ְּבַאְרָעאַהָּבָאהְלָׁשנָהָהָכא,ָהַׁשָּתאְויְִפַסח.יֵיֵתיִּדְצִרי�ָּכלְויֵכֹול,

ְדיְִׂשָרֵאל. ָהַׁשָּתא ַעְבֵדי, ְלָׁשנָה ַהָּבָאה ְּבנֵי חֹוִרין.

Remetu la macojn sur la tablon, kovru ilin, kaj plenigu la duan glason
da vino.

ַמה ּנְִּׁשַּתנָה ַהַּליְָלה ַהּזֶה ִמָּכל ַהֵּלילֹות?
ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּליְָלה ַהּזֶה - ֻּכלֹו ַמָּצה.

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר יְָרקֹות, - ַהַּליְָלה ַהּזֶה ָמרֹור.
ְׁשֵּתיַהּזֶהַהַּליְָלה-ֶאָחת,ַּפַעםֲאִפילּוַמְטִּביִליןֶאנּוֵאיןַהֵּלילֹותֶׁשְּבָכל

ְפָעִמים.
ֻּכָּלנוַהּזֶהַהַּליְָלה-ְמֻסִּבין,ּוֵביןיֹוְׁשִביןֵּביןאֹוְכִליןָאנּוַהֵּלילֹותֶׁשְּבָכל

ְמֻסִּבין.
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Reportu la macojn al la mezo de la tablo, malkovru ilin, kaj diru:

Ni estis sklavoj de Faraono en Egiptujo, kaj la Eternulo, nia Dio,
elportis nin de tie per forta mano kaj etendita brako. Kaj se la Plej
Sankta, benata estu Li, ne elportintus niajn praulojn el Egiptujo, ni
kaj niaj gefiloj kaj la gefiloj de niaj gefiloj ankoraŭ estus sklavigitaj al
Faraono en Egiptujo. Do, eĉ se ni ĉiuj estus saĝaj, ĉiuj kleruloj kaj
lertuloj, ĉiuj ni kleraj pri la Torao, tamen estus por ni devige paroli
pri la eliro de Egiptujo; kaj ĉiuj kiuj plimultigas la rakontojn pri la
eliro de Egiptujo, meritas laŭdon.

Oni rakontas pri Rabeno Eliezar, Rabeno Jehoŝua, Rabeno Elazar la
filo de Azaria, Rabeno Akiva, kaj Rabeno Tarfon, ke ili foje
renkontiĝis por manĝo en Bnej-Brak kaj parolis pri la eliro el
Egiptujo la tutan nokton, ĝis kiam iliaj disĉiploj venis kaj diris al ili:
“Majstroj, alvenis la horo por la lego de la matena Ŝ’ma.”

Rabeno Elazar la filo de Azaria diris, “Vere, mi estas kvazaŭ
sepdekjara viro, sed mi ne povis pruvi ke la rakontado pri la eliro de
Egiptujo okazu nokte, ĝis kiam la filo de Zoma interpretis la verson
en kiu skribiĝas: “Tiel ke vi memoru la tagon de via eliro de
Egiptujo, ĉiujn tagojn de via vivo.” “La tagoj de via vivo,” diris li,
aludas nur al la tagoj, sed “ĉiuj tagoj de via vivo” inkluzivas ankaŭ la
noktojn. La Saĝuloj tamen diras tiel: “La tagoj de via vivo” aludas
nur al ĉi tiu mondo, sed “ĉiuj tagoj de via vivo” inkluzivas ankaŭ la
epokon de la Mesio.”

Benata estu la Ĉiopova. Benata estu Li, Benata, kiu donis la Toraon
al Sia popolo Izraelo. Benata estu Li! La Torao parolas pri kvar
diversaj tipoj de filoj: unu saĝa, unu malica, unu naiva, kaj unu kiu
ne kapablas demandi.

La saĝa, kion li diras? Li demandas: “Kio estas ĉi tiuj atestoj, leĝoj,
kaj juĝoj kiujn la Eternulo, nia Dio, ordonis al vi?” Kaj tiam vi
instruu al li la leĝojn rilate al Pesaĥo, instruante al li ke estas
malpermesite manĝi la afikoman post kiam oni manĝas la oferon de
pesaĥo.

La malica filo, kion diras li? Li demandas “Kio estas ĉi tiu Diservo
por vi?” Por vi, ne por li. Ekskludante sin mem, li eltiras sin de la
komunumo; pro tio estas ĝuste respondi al li trafe kaj hontige,
dirante: “Ĉi tio fariĝas, pro tio kion la Eternulo faris por mi, kiam mi
eliris de Egiptujo:” por mi kaj ne por li; ĉar se li estus tie, li ne
liberiĝus.
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Reportu la macojn al la mezo de la tablo, malkovru ilin, kaj diru:

ַָוּיֹוִציֵאנּוְּבִמְצָריִם,ְלַפְרעֹהָהיִינּוֲעָבִדים ֲחזָָקהְּביָדִמָּׁשםֱא�ֵהינּויְי
ִמִּמְצָריִם,ֲאבֹוֵתינּוֶאתהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשהֹוִציא�אְוִאּלּונְטּויָה.ּוִבזְרֹוַע

ֻּכָלנּוַוֲאִפילּוְּבִמְצָריִם.ְלַפְרעֹהָהיִינּוְמֻׁשְעָּבִדיםָבנֵינּוּוְבנֵיּוָבנֵינּוָאנּוֲהֵרי
ָעֵלינּוִמְצָוהַהּתֹוָרה,ֶאתיֹוְדִעיםֻּכָלנּוזְֵקנִים,ֻּכָלנּונְבֹונִים,ֻּכָלנּוֲחָכִמים,

זֶהֲהֵריִמְצַריִםִּביִציַאתְלַסֵּפרַהַמְרֶּבהְוָכלִמְצַריִם.ִּביִציַאתְלַסֵּפר
ְמֻׁשָּבח.
ֲעִקיָבאְוַרְּביֲעזְַריָהֶּבןֶאְלָעזָרְוַרִּבייְהֹוֻשַעְוַרִּביֱאִליֶעזֶרְּבַרִּביַמֲעֶׂשה

ָּכלִמְצַריִםִּביִציַאתְמַסְּפִריםְוָהיּוְבַרק,ִּבְבנֵיְמֻסִּביןֶשָהיּוַטְרפֹוןְוַרִּבי
זְַמןִהִּגיַעַרּבֹוֵתינּו,ָלֶהם:ְוָאְמרּוַתְלִמיֵדיֶהםֶׁשָּבאּוַעדַהַּליְָלהאֹותֹו

ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית.
ֶׁשֵּתָאֵמרזִָכיִתיְו�אָׁשנָה,ִׁשְבִעיםְכֶבןֲאנִיֲהֵריֲעזְַריָה:ֶּבןֶאְלָעזָרָאַמר

ֶאתִּתזְּכֹרְלַמַעןֶׁשּנֱֶאַמר,זֹוָמא:ֶּבןֶׁשְּדָרָׁשהַעדַּבֵּלילֹותִמְצַריםיְִציַאת
-ַחּיֶי�יְֵמיָּכל-ַהיִָמים,ַחּיֶי�יְֵמיַחּיֶי�יְֵמיָּכלִמְצַריְםֵמֶאֶרץֵצאְת�יֹום

ְלָהִביא-ַחּיֶי�יְֵמיָּכלַהּזֶה,ָהעֹוָלם-ַחּיֶי�יְֵמיאֹוְמִרים:ַוֲחָכִמיםַהֵּלילֹות.
ִלימֹות ַהָמִׁשיַח.

הּוא.ָּברּו�יְִׂשָרֵאל,ְלַעּמֹוּתֹוָרהֶׁשּנַָתןָּברּו�הּוא.ָּברּו�ַהָּמקֹום,ָּברּו�
ְוֶאָחדָּתם,ְוֶאָחדָרָׁשע,ְוֶאָחדָחָכם,ֶאָחדּתֹוָרה.ִּדְּבָרהָבנִיםַאְרָּבָעהְּכנֶגֶד

ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול.
ִָצָּוהֲאֶׁשרְוַהִמְׁשָּפִטיםְוַהֻחִּקיםָהֵעדֹותַמהאֹוֵמר?הּואָמהָחָכם ֱא�ֵהינּויְי

ַהֶּפַסחַאַחרַמְפִטיִריןֵאיןַהֶּפַסח:ְּכִהְלכֹותלֹוֱאָמרַאָּתהְוַאףֶאְתֶכם?
ֲאִפיקֹוָמן.

ּוְלִפילֹו.ְו�א-ָלֶכםָלֶכם?ַהּזֹאתָהֲעבָֹדהָמהאֹוֵמר?הּואָמהָרָׁשע
ֶוֱאמֹרִשּנָיוֶאתַהְקֵההַאָּתהְוַאףְּבִעָּקר.ָּכַפרַהְּכָללִמןַעְצמֹוֶאתֶׁשהֹוִציא

ָׁשם,ָהיָהִאיּלּולֹו.ְו�א-ִליִמִּמְצָריִם.ְּבֵצאִתיִלייְיָָעָׂשהזֶהַּבֲעבּורלֹו:
�א ָהיָה נִגְָאל.

16



La naiva filo, kion diras li? Li demandas: “Kio estas ĉi ĉio?” Kaj vi
diru al li: “Per fortega mano la Eternulo elportis nin el Egiptujo, el la
domo de sklavoj.

Sed por li kiu ne kapablas demandi, vi devas komenci la
rakontadon, kiel estas dirite: “Kaj sciigu al via filo en tiu tago,
dirante: Estas pro tio, kion la Eternulo faris por mi je mia elirado el
Egiptujo.”

“Ĉu eblas pensi ke la rakontado okazu ekde la unua tago de la
monato Nisan? Ne, ĉar la teksto diras “je tiu tago.” Tiukaze, ĉu tio
signifas ke la rakontado fariĝu nur je la sunleviĝo? Ne, ĉar la teksto
diras “pro ĉi tio”, de kiu induktiĝas ke la rakontado fariĝu nur kiam
la maco kaj maror kuŝas antaŭ vi.

Foje niaj prauloj estis idol-adorantoj, sed nun la Sinjoro proksimigis
nin al Sia servo, kiel estas dirite “Kaj Josuo diris al la tuta popolo:
Tiel diris la Eternulo, Dio de Izrael: Transe de la Rivero loĝis viaj
patroj en la tempo antikva, Teraĥ, patro de Abraham kaj patro de
Naĥor; kaj ili servis al aliaj dioj. Sed Mi prenis vian patron Abraham
de trans la Rivero kaj kondukis lin tra la tuta lando Kanaana, kaj Mi
multigis lian idaron, kaj Mi donis al li Isaakon. Kaj Mi donis al
Isaak Jakobon kaj Esavon; kaj Mi donis al Esav la monton Seir, ke li
posedu ĝin; sed Jakob kaj liaj filoj foriris en Egiptujon.

Benata estu Li, kiu plutenas Sian promeson al Izraelo, Benata estu
Li. Benata estu la Plej Sankta kiu kalkulis la finon de la sklaveco,
por fari tion kion Li promesis al nia patro Abrahamo je la
interkonsento inter la partoj, kiel estas dirite “Kaj Li diris al Abram:
Sciu, ke via idaro estos fremduloj en lando, kiu ne apartenos al ili;
kaj oni sklavigos kaj turmentos ilin dum kvarcent jaroj. Tamen la
popolon, ĉe kiu ili estos sklavoj, Mi juĝos; kaj poste ili eliros kun
granda havo.

Oni levu la glason da vino kaj kovru la macojn.

Kaj estas tiu sama promeso kiu subtenis nin kaj niajn praulojn kaj
por ni mem, ĉar ne nur unu leviĝis kontraŭ ni por detrui nin, sed en
ĉiu generacio, oni leviĝas kontraŭ ni, sed la Plej Sankta, benata estu
Li, savas nin de iliaj manoj.
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יְיָהֹוִציָאנּויָדְּבחֹזֶקֵאָליו:ְוָאַמְרָּתּזֹאת?ַמהאֹוֵמר?הּואָמהָּתם
ִמִּמְצָריִם, ִמֵּבית ֲעָבִדים.

ַההּואַּביֹוםְלִבנְ�ְוִהַּגְדָּתֶׁשּנֱֶאַמר:לֹו,ְּפַתחַאְּת-ִלְׁשאֹוליֹוֵדַעְוֶׁשֵאינֹו
ֵלאמֹר, ַּבֲעבּור זֶה ָעָׂשה יְיָ ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִם.

ִמְּבעֹודיָכֹולַההּואַּביֹוםִאיַההּוא,ַּביֹוםלֹוַמרַּתְלמּודחֶֹדׁש,ֵמרֹאׁשיָכֹול
ֶׁשיֵׁשְּבָׁשָעהֶאָלאָאַמְרִּתי�אזֶהַּבֲעבּור-זֶהַּבֲעבּורלֹוַמרַּתְלמּודיֹום,

ַמָצה ּוָמרֹור ֻמּנִָחים ְלָפנֶי�.

ַלֲעבָֹדתֹו,ַהָּמקֹוםֵקְרָבנּוְוַעְכָׁשיוֲאבֹוֵתינּו,ָהיּוזָָרהֲעבֹוָדהעֹוְבֵדיִמְּתִחָּלה
ְּבֵעֶבריְִׂשָרֵאל:ֱא�ֵהייְיָָאַמרּכֹהָהָעם,ָּכלֶאליְהֹוֻשַעַויֹאֶמרֶׁשּנֱֶאַמר:

ַוּיַַעְבדּונָחֹור,ַוֲאִביַאְבָרָהםֲאִביֶּתַרחֵמעֹוָלם,ֲאבֹוֵתיֶכםיְָׁשבּוַהּנָָהר
אֹותֹוָואֹוֵל�ַהּנָָהרֵמֵעֶברַאְבָרָהםֶאתֲאִביֶכםֶאתָוֶאַקחֲאֵחִרים.ֱא�ִהים

ֶאתְליְִצָחקָוֶאֵּתןיְִצָחק,ֶאתלֹוָוֶאֵּתןזְַרעֹוֶאתָוַאְרֶּבהְּכנַָען,ֶאֶרץְּבָכל
ּוָבנָיוְויֲַעקֹבאֹתֹו,ָלֶרֶׁשתֵּׂשִעירַהרֶאתְלֵעָׂשוָוֶאֵּתןֵעָׂשיו.ְוֶאתיֲַעקֹב

יְָרדּו ִמְצָריִם.

ֶאתִחַּׁשבהּואָּברּו�ֶׁשַהָּקדֹוׁשהּוא.ָּברּו�ְליְִׂשָרֵאל,ַהְבָטָחתֹוׁשֹוֵמרָּברּו�
ֶׁשּנֱֶאַמר:ַהְּבָתִרים,ֵּביןִּבְבִריתָאִבינּוְלַאְבָרָהםֶּׁשָאַמרְּכמֹוַלֲעׂשֹותַהֵּקץ,

ְוִעּנּוַוֲעָבדּוםָלֶהם,�אְּבֶאֶרץזְַרֲע�יְִהיֶהגֵרִּכיֵּתַדעיָדֹעְלְַאְבָרם,ַוּיֹאֶמר
ֵכןְוַאֲחֵריָאנִֹכיָּדןיֲַעבֹדּוֲאֶׁשרַהּגֹויֶאתְוגםשנה.ֵמאֹותַאְרַּבעאָֹתם

יְֵצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול.

Oni levu la glason da vino kaj kovru la macojn.

ְלַכּלֹוֵתנּו,ָעֵלינּוָעַמדִּבְלָבדֶאָחדֶׁש�אְוָלנּו?ַלֲאבֹוֵתינּוֶׁשָעְמָדהְוִהיא
ַמִּציֵלנּוהּואָּברּו�ְוַהָּקדֹוׁשְלַכלֹוֵתנּו,ָעֵלינּועֹוְמִדיםָודֹורּדֹורֶׁשְּבָכלֶאָּלא

ִמּיָָדם.
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Remetu la glason sen trinki kaj malkovru la macojn.

Eliru kaj demandu, kion Lavan, la Arameo, deziris fari al nia patro
Jakobo. Kvankam Faraono dekretis la nuligon de ĉiuj malinoj, Lavan
planis nuligi la tuton, kiel estas dirite, “Arameo preskaŭ pereigis
mian patron”; kaj li foriris en Egiptujon kaj enloĝiĝis tie
fremdule kun malmulte da homoj, kaj fariĝis tie popolo
granda, forta, kaj multenombra.

Kaj li foriris en Egiptujon; pelita de la vorto de Dio;
Kaj enloĝiĝis tie fremdule; signifas ke Jakobo nia patro ne iris tien
por enhejmiĝi, sed nur por gasti tie, kiel estas dirite: “Kaj ili diris al
Faraono: Ni venis, por loĝi en la lando; ĉar ne ekzistas paŝtaĵo por la
brutoj de viaj sklavoj, ĉar forta estas la malsato en la lando Kanaana;
permesu do, ke viaj sklavoj loĝu en la lando Goŝen.”
Kun malmulte da homoj, kiel estas dirite, “En la nombro de
sepdek animoj viaj patroj foriris en Egiptujon, kaj nun la Eternulo,
via Dio, faris vin grandnombraj kiel la steloj de la ĉielo.”
Kaj fariĝis tie granda popolo, per kiu ni lernas ke la Izraelidoj
estis eminentaj eĉ en Egiptujo.
Granda kaj forta, kiel estas dirite, “Kaj la Izraelidoj fruktis kaj
diskreskis kaj multiĝis kaj treege fortiĝis, kaj la lando pleniĝis de ili.”
Kaj multenombra, kiel estas dirite, “Mi grandigis vin, kiel kampan
kreskaĵon; vi fariĝis plena kaj granda, vi fariĝis tute bela; viaj mamoj
formiĝis, viaj haroj abunde kreskis; sed vi estis nuda kaj nekovrita.
Mi preteriris preter vi, kaj Mi vidis, ke vi baraktas en via sango, kaj
Mi diris al vi en via sango: Vivu; jes, Mi diris al vi en via sango:
Vivu.”

Kaj la Egiptoj agis malbone kontraŭ ni kaj premis nin kaj metis
sur nin malfacilan laboron

Kaj la Egiptoj agis malbone kontraŭ ni; kiel estas dirite, “Ni uzu
do ruzon kontraŭ ĝi, por ke ĝi ne multiĝu, ĉar se okazos milito, tiam
ankaŭ tiu popolo aliĝos al niaj malamikoj kaj militos kontraŭ ni kaj
foriros el la lando.”
Kaj premis nin, kiel estas dirite “Kaj oni metis super ilin
laborestrojn, por premi ilin per malfacilaj laboroj. Kaj ili konstruis
por Faraono provizejajn urbojn Pitom kaj Rameses.”
Kaj metis sur nin malfacilan laboron, kiel estas dirite, “Kaj la
Egiptoj laborigis la Izraelidojn kruele.”
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Remetu la glason sen trinki kaj malkovru la macojn.

גָזַר�אֶׁשַּפְרעֹהָאִבינּו.ְליֲַעקֹבַלֲעׂשֹותָהֲאַרִמיָלָבןִּבֵּקשַמהּוְלַמדֵצא
,ָאִביאֵֹבדֲאַרִּמיֶׁשּנֱֶאַמר:ַהּכֹל,ֶאתַלֲעקֹורִּבֵּקׁשְוָלָבןַהּזְָכִריםַעלֶאָּלא

ַויֵֶרד ִמְצַריְָמה ַוּיָָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט, ַויְִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול, ָעצּום ָוָרב.
- ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור.ַויֵֶרד ִמְצַריְָמה

ָלגּורֶאָּלאְּבִמְצַריִםְלִהְׁשַּתֵקַעָאִבינּויֲַעקֹביַָרדֶׁש�אְמַלֵּמד-ָׁשםַוּיָָגר
ַלּצֹאןִמְרֶעהֵאיןִּכיָּבאנּו,ָּבָאֶרץָלגּורַּפְרעֹה,ֶאלַויֹאְמרּוֶׁשּנֱֶאַמר:ָׁשם,
ְּבֶאֶרץֲעָבֶדי�נָאיְֵׁשבּוְוַעָּתהְּכנַָען.ְּבֶאֶרץָהָרָעבָכֵבדִּכיַלֲעָבֶדי�,ֲאֶׁשר
ּגֶֹשן.

ְוַעָּתהִמְצָריְָמה,ֲאבֹוֶתי�יְָרדּונֶֶפׁשְּבִׁשְבִעיםֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמה-ְמָעטִּבְמֵתי
ָׂשְמ� יְיָ ֱא�ֶהי� ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמיִם ָלרֹב.

ְמֻצּיָנִים ָׁשם.- ְמַלֵמד ֶׁשָהיּו יְִׂשָרֵאלַויְִהי ָׁשם ְלגֹוי
ַויַַעְצמּוַויְִרּבּוַויְִׁשְרצּוָּפרּויְִׂשָרֵאלּוְבנֵיֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכמֹו-ָעצּוםָּגדֹול,

ִּבְמאֹד ְמאֹד, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם.
ַוָּתבִֹאיַוִּתגְְּדִליַוִּתְרִּבינְַתִּתי�,ַהָּׂשֶדהְּכֶצַמחְרָבָבהֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמה-ָוָרב

ָעַליִ�ָוֶאֱעבֹרְוֶעְריָה.ֵערֹםְוַאְּתִצֵּמַח,ּוְׂשָעֵר�נָכֹנּוָׁשַדיִםֲעָדיִים,ַּבֲעִדי
ָוֶאְרֵא� ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמיִ�, ָואַֹמר ָלך ְּבָדַמיִ� ֲחיִי, ָואַֹמר ָלך ְּבָדַמיִ� ֲחיִי.

ַוּיֵָרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַויְַענּנּונּו, ַויְִּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה.
ִּכיְוָהיָהיְִרֶּבה,ֶּפןלֹונְִתַחְכָמהָהָבהֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכמֹו-ַהִּמְצִריםאָֹתנּווירעו

ִתְקֶראנָה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף גַם הּוא ַעל ׂשנְֵאינּו ְונְִלַחם ָּבנּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.
ְּבִסְב�ָתם.ַענֹתֹוְלַמַעןִמִּסיםָׂשֵריָעָליוַוּיִָׂשימּוֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמה-ַויְַעּנּונּו

ַויִֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרעֹה. ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס.
יְִׂשָרֵאלְּבנֵיֶאתִמְצַריםַויֲַעִבדּוֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכמֹו-ָקָׁשהֲעבָֹדהָעֵלינּוַויְִּתנּו

ְּבָפֶר�.
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Kaj ni ekkriis al la Eternulo, la Dio de niaj patroj, kaj la Eternulo
aŭskultis nian voĉon kaj vidis nian mizeron kaj nian malĝojon kaj
nian prematecon.

Kaj ni ekkriis al la Eternulo, la Dio de niaj patroj, kiel estas dirite
“Post longa tempo mortis la reĝo de Egiptujo. Kaj la Izraelidoj
ĝemis pro la laboroj kaj kriis, kaj ilia kriado pro la laboroj venis
supren al Dio.”, kaj ilia plendo supreniris al Dio, pro la sklaveco.

Kaj la Eternulo aŭskultis nian voĉon, kiel estas dirite, “Kaj Dio aŭdis
ilian ĝemadon, kaj Dio rememoris Sian interligon kun Abraham,
Izaak, kaj Jakob.”

Kaj vidis nian mizeron: ĉi tio celas la apartigon de la geedzoj, kiel
estas dirite “Kaj Dio rigardis la Izraelidojn, kaj Dio rememoris
ilin.”

Kaj nian malĝojon: ĉi tio celas la detruon de la viraj infanoj, kiel
estas dirite “Ĉiun filon, kiu naskiĝis, ĵetu en la Riveron, kaj ĉiun
filinon lasu viva.”

Kaj nian prematecon: ĉi tio celas la severecon de la laborego, kiel
estas dirite, “Kaj Mi vidis la turmentojn, per kiuj la Egiptoj
turmentas ilin.”

Kaj la Eternulo elkondukis nin el Egiptujo per mano forta kaj per
brako etendita kaj per granda teruro kaj per signoj kaj mirakloj.

Kaj la Eternulo elkondukis nin el Egiptujo: nek pere de anĝelo, nek
pere de serafo, nek pere de mesaĝisto; sed la plej Sankta, benata
estu Li, en Sia propra majesteco mem, kiel estas dirite, “Kaj Mi
trairos la landon Egiptan en tiu nokto, kaj Mi batos ĉiun
unuenaskiton en la lando Egipta, de la homoj ĝis la brutoj; kaj super
ĉiuj dioj de Egiptujo Mi faros juĝon, Mi, la Eternulo.”

Kaj Mi trairos la landon Egiptan en tiu nokto: Mi Mem, kaj ne
anĝelo.

Kaj Mi batos ĉiun unuenaskiton, Mi Mem kaj ne serafo:
Kaj super ĉiuj dioj de Egiptujo Mi farus juĝon: Mi Mem kaj ne

mesaĝisto.
Mi, la Eternulo, Mi estas Li, kaj neniu alia.
Per mano forta, ĉi tio celas la peston, kiel estas dirite, “Jen la mano

de la Eternulo estos sur viaj brutoj, kiuj estas sur la kampo, sur
la ĉevaloj,
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ְוֶאתָענְיֵנּוֶאתַוּיְַראקֵֹלנּו,ֶאתיְיַָוּיְִׁשַמעֲאבֵֹתינּו,ֱא�ֵהייְיֶָאלַוּנְִצַעק
ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.

ָהֵהםָהַרִּביםַביִָמיםַויְִהיֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמה-ֲאבֵֹתינּוֱא�ֵהייְיֶָאלַוּנְִצַעק
ַׁשְוָעָתםַוַּתַעלַוּיִזְָעקּו,ָהֲעבֹוָדהִמןיְִׂשָרֵאלְּבנֵיַויֵָאנְחּוִמְצַרים,ֶמֶל�ַוּיָָמת

ֶאל ָהֱא�ִהים ִמן ָהֲעבָֹדה.
ַוּיִזְּכֹורנֲַאָקָתם,ֶאתֱא�ִהיםַוּיְִׁשַמעֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמה-קֵֹלנּוֶאתיְיַָוּיְִׁשַמע

ֱא�ִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת יְִצָחק וֶאת יֲַעקֹב.
ֶאתֱא�ִהיםַויְַראֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהֶאֶרץ,ֶּדֶר�ְּפִריׁשּותזֹו-ָענְיֵנּוֶאתַוּיְַרא

ְּבני יְִׂשָרֵאל ַוּיֵַדע ֱא�ִהים.
ַּתְׁשִליֻכהּוַהיְאָֹרהַהּיִּלֹודַהֵּבןָּכלֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהַהָּבנִים.ֵאלּו-ֲעָמֵלנּוְוֶאת

ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון.
ִמְצַריםֲאֶׁשרַהַּלַחץֶאתָרִאיִתיְוגַםֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהַהְּדַחק,זֶֹו-ּוַלֶחֵצנְוֶאת

�ֲחִצים אָֹתם.
ּוְבאֹתֹותָּגדֹל,ּוְבמָֹראנְטּויָה,ּוִבזְרַֹעֲחזָָקהְּביָדִמִמְצַריםיְיַָוּיֹוִצֵאנּו

ּוְבמְֹפִתים.
יְֵדיַעלְו�אָׂשָרף,יְֵדיַעלְו�אַמְלָא�,יְֵדיַעל�א-ִמִמְצַריםיְיַָוּיֹוִצֵאנּו

ְבֶאֶרץְוָעַבְרִּתיֶׁשּנֱֶאַמר:ּוְבַעְצמֹו,ִּבְכבֹודֹוהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשֶאָּלאָׁשִליַח,
ְוַעדֵמָאָדםִמְצַריםְּבֶאֶרץְּבכֹורָּכלְוִהֵּכיִתיַהּזֶה,ַּבַּליְָלהִמְצַרים

ְּבֵהָמה, ּוְבָכל ֱא�ֵהי ִמְצַרים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים. ֲאנִי יְיָ.
ֲאנִי ְו�א ַמְלָא�-ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ַּבַּליְָלה ַהּזֶה

ְו�א ָׂשָרף- ֲאנִיְוִהֵּכיִתי ָּכל ְבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרים
ו�א ַהָּׁשִליַח.ֲאנִיּוְבָכל ֱא�ֵהי ִמְצַרים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים -

- ֲאנִי הּוא ו�א ַאֵחר.ֲאנִי יְיָ
ֲאֶׁשרְּבִמְקנְ�הֹויָהיְיָידִהנֵהֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהַהֶּדֶבר,זֹו-ֲחזָָקהְּביָד

ַּבָּׂשֶדה, ַּבּסּוִסים, ַּבֲחמִֹרים, ַּבְּגַמִלים, ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד.
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sur la azenoj, sur la kameloj, sur la bovoj, kaj sur la ŝafoj: estos
sur ili tre forta pesto.”

Kaj per brako etendita: tio estas, kun glavo, kiel estas dirite, “Kaj
tenantan en Sia mano eltiritan glavon, etenditan super
Jerusalem.”

Kaj per granda teruro: ĉi tio celas la montriĝon de la Dia Ĉeesto, kiel
estas dirite, “Aŭ ĉu provis ia dio iri kaj preni al si unu popolon el
inter alia popolo, per provoj, per signoj, kaj per mirakloj, kaj per
milito kaj per forta mano kaj per etendita brako kaj per grandaj
teruraĵoj, simile al ĉio, kion faris al vi la Eternulo, via Dio, en
Egiptujo, antaŭ viaj okuloj.”

Kaj per signoj, ĉi tio aludas al la bastono per kiu la mirakloj fariĝis,
kiel estas dirite, “Kaj ĉi tiun bastonon prenu en vian manon; per
ĝi vi faros la signojn.”

Kaj mirakloj, ĉi tio aludas al la plago de sango, kiel estas dirite, “Kaj
Mi donos miraklajn signojn en la ĉielo kaj sur la tero.

Dum la legado de la plagoj kaj de iliaj simboloj, verŝu iom da vino el
la glaso, po unu guto por ĉiu plago.

Sango, fajro, kaj kolonoj de fumo.
Alia klarigo estas ĉi tio: per mano forta celas du plagojn, per brako
etendita, du pluajn, per granda teruro, du pluajn, per signoj, du
pluajn, per mirakloj, du pluajn. Ĉi tiuj estas la dek plagoj kiujn la
Plej Sankta, benata estu li, portis sur la Egiptojn en Egiptujo, jen:

Sango, Ranoj, ְצַפְרֵּדַעָּדם, ,
Fiinsektoj, Sovaĝaj Brutoj, ָערֹובִּכּנִים, ,
Pesto, Abscesoj, ְׁשִחיןֶדֶבר, ,
Hajlo, Akridoj, ַאְרֶּבהָּבָרד, ,
Mallumo, Mortigo de
unuenaskitoj.

ְּבכֹורֹותַמַּכתחֶֹש�, .

Rabeno Jehuda kunmetis la komencliterojn ĉi tiel:

ְּבַאַח"בֲעַדׁשְדַצ"ך
“Decaĥ, Adaŝ, Beaĥab.”

Rabeno Jose la Galileano, diris: De kie evidentiĝas ke la egiptoj
frapiĝis de dek plagoj en Egiptujo, kaj ĉe la Ruĝa Maro de kvindek?
Li tiel respondis: Pri Egiptujo, estas dirite, “Tiam la sorĉistoj
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ַעלנְטּויָהְּביָדֹו,ְׁשלּוָפהְוַחְרּבֹוֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהַהֶחֶרב,זֹו-נְטּויָהּוִבזְרַֹע
יְרּוָשַליִם.

ָלַקַחתָלבֹאֱא�ִהיםֲהנִָּסהאֹוֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהְׁשִכינָה,גִּלּויזֹו-ָּגדֹלּוְבמָֹרא
ּוִבזְרֹוַעֲחזָָקהּוְביָדּוְבִמְלָחָמהּוְבמֹוְפִתים,ְּבאֹתֹתְּבַמּסֹתּגֹויִמֶקֶרבגֹוילֹו

ְּבִמְצַריםֱא�ֵהיֶכםיְיָָלֶכםָעָׂשהֲאֶׁשרְּככֹלְּגדִֹלים,ּוְבמֹוָרִאיםנְטּויָה,
ְלֵעינֶי�.
ֲאֶׁשרְּביְָד�,ִּתַּקחַהּזֶהַהַּמֶּטהְוֶאתֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהַהַּמֶטה,זֶה-ּוְבאֹתֹות

ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת.
מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ.:- זֶה ַהָּדם, ְּכָמה ֶׁשּנֱֶאַמר, ְונַָתִּתיּוְבמֹוְפִתים

Dum la legado de la plagoj kaj de iliaj simboloj, verŝu iom da vino el
la glaso, po unu guto por ĉiu plago.

ָעָׁשןְוִתְמדֹותָוֵאׁש,ָּדם, .
-ָּגדֹלּוְבמָֹראְׁשַּתיִם,-נְטּויָהּוִבזְרַֹע,ְׁשַּתיִם-ֲחזָָקהְּביָדַאֵחר:ָדָבר

ֶׁשֵהִביאַמּכֹותֶעֶׂשרֵאּלּוְׁשַּתיִם.-ּוְבמְֹפִתיםְׁשַּתיִם,-ּוְבאֹתֹותְׁשַּתיִם,
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרים, ְוֵאלּו ֵהן:

ְצֵפְרֵּדַעָּדם, ,
ָערֹובִּכּנִים, ,
ְׁשִחיןֶּדֶבר, ,
ַאְרֶּבהָּבָרד, ,

ְּבכֹורֹותַמַּכתחֶֹש�,
ַרִּבי יְהּוָדה ָהיָה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמנִים:

ְּבַאַח"בַעַד"ׁשְּדַצ"� .
ֶעֶׂשרְּבִמְצַריםַהִּמְצִריםֶׁשָלקּואֹוֵמרַאָּתהִמּנַיִןאֹוֵמר:ַהְּגִליִלייֹוֵסיַרִּבי

ַויֹאְמרּואֹוֵמר?הּואַמהְּבִמְצַריםַמּכֹות?ֲחִמִּׁשיםָלקּוַהיָםְוַעלַמּכֹות
ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרעֹה: ֶאְצַּבע ֱא�ִהים ִהוא, ְוַעל ַהּיָם מה
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diris al Faraono: Ĝi estas fingro de Dio!”, sed pri la maro estas dirite,
“Kaj la Izraelidoj vidis la grandan manon, kiun la Eternulo aperigis
sur la Egiptoj, kaj la popolo ektimis la Eternulon kaj ekkredis al la
Eternulo kaj al Lia servisto Moseo.” Se nur per la fingro ili suferis
dek plagojn en Egiptujo, deduktiĝas ke ĉe la maro ili suferis
kvindek.

Rabeno Eliezer diris: De kie oni povas dedukti ke ĉiu plago kiun la
Plej Sankta, benata estu Li, metis sur la Egiptojn en Egiptujo,
konsistis el kvar diversaj plagoj? Ĉar estas dirite, “Li sendis sur ilin
Sian flamantan koleron, furiozon, malbenon, kaj mizeron,
taĉmenton da malbonaj anĝeloj.” Furiozo estas unu, malbeno du,
mizero tri, taĉmento da malbonaj anĝeloj kvar. De tio oni povas
dedukti ke ili frapiĝis de kvardek plagoj, kaj ĉe la maro de ducent.

Rabeno Akiva diris: De kie oni povas dedukti ke ĉiu plago, kiun la
Plej Sankta, benata estu Li, metis sur la Egiptojn en Egiptujo,
konsistis el kvin plagoj? Ĉar estas dirite, “Li sendis sur ilin Sian
flamantan koleron, furiozon, malbenon, kaj mizeron, taĉmenton da
malbonaj anĝeloj.” Lia flamanta kolero estas unu, furiozo estas du,
malbeno tri, mizero kvar, taĉmento da malbonaj anĝeloj estas kvin.
De tio eblas dedukti ke en Egiptujo ili frapiĝis de kvindek plagoj, kaj
ĉe la maro de ducent kvindek.

Kiom da abundaj bonaĵoj faris Dio por ni!

Se Li estus forportinta nin el Egiptujo, kaj ne estus farinta juĝon sur
ili,

Tio sufiĉus por ni.
Se Li estus farinta juĝon sur ili kaj ne estus farinta juĝon sur iliajn
diojn,

Tio sufiĉus por ni.
Se Li estus farinta juĝon sur iliajn diojn, kaj ne estus mortiginta
iliajn unuenaskitojn,

Tio sufiĉus por ni.
Se Li estus mortiginta iliajn unuenaskitojn, kaj ne estus doninta al
ni iliajn riĉaĵojn,

Tio sufiĉus por ni.
Se Li estus doninta al ni iliajn riĉaĵojn, kaj ne estus dividinta la
maron por ni,

Tio sufiĉus por ni.

25



ַוּיִיְראּוְּבִמְצַרים,יְיָָעָׂשהֲאֶׁשרַהְּגדָֹלהַהיָדֶאתיְִׂשָרֵאלַוּיְַראאֹוֵמר?הּוא
ַָוּיֲַאִמינּויְיָ,ֶאתָהָעם ַמּכֹות.ֶעֶׂשרְבֶאְצַּבע?ָלקּוַּכָמהַעְבדֹו.ּוְבמֶׁשהַּביְי

ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרים ָלקּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָם ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות.
ַעלהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשֶׁשֵהִביאּוַמָּכהַמָּכהֶׁשָּכלִמּנַיִןאֹוֵמר:ֱאִליֶעזֲרַרִּבי

ַאּפֹו,ֲחרֹוןָּבםיְַׁשַּלחֶׁשּנֱֶאַמר:ַמּכֹות?ַאְרַּבעֶׁשלָהיְָתהְּבִמְצַריִםַהִּמְצִרים
ְׁשַּתיִם,-ָוזַַעםַאַחת,-ֶעְבָרהָרִעים.ַמְלֲאֵכיִמְׁשַלַחתְוָצָרה,ָוזַַעםֶעְבָרה
ָלקּוְּבִמְצַריםֵמַעָּתה:ֱאמֹורַאְרַּבע.-ָרִעיםַמְלֲאֵכיִמְׁשַלַחתָׁשלׁש,-ְוִָצָרה

ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָם ָלקּו ָמאַתיִם ַמּכֹות.
עלהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁששֵהביִאוַמָּכהַמָּכהֶׁשָּכלִמּנַיִןאֹוֵמר:ֲעִקיֶבאַרִּבי

ַאּפֹו,ֲחרֹוןָּבםְיִַׁשַּלחֶׁשּנֱֶאַמר:ַמּכֹות?ָחֵמׁשֶׁשלָהיְָתהְּבִמְצַריםַהִּמְצִרים
-ֶעְבָרהַאַחת,ַאּפֹו-ֲחרֹוןָרִעים.ַמְלֲאֵכיִמְׁשַלַחתְוָצָרה,ָוזַַעםֶעְבָרה

ָחֵמׁש.-ָרִעיםַמְלֲאֵכיִמְׁשַלַחתַאְרַּבע,-ְוָצָרהָׁשלוׁש,-ָוזַַעםְׁשַּתיִם,
ּוָמאַתיִםֲחִמִּׁשיםָלקּוַהּיָםְוַעלַמּכֹותֲחִמִּׁשיםָלקּוְּבִמְצַריםֵמַעָּתה:ֱאמֹור
ַמּכֹות.

ַּכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינו!ּ
ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים ְו�א ָעָׂשה ָּבֶהם ְׁשָפִטים,

ַּדיֵינו.
ִּאלּו ָעָׂשה ָּבֶהם ְׁשָפִטים, ְו�א ָעָׂשה ֵבא�ֵהיֶהם,

ַּדיֵינּו.
ִאלּו ָעָׂשה ֵבא�ֵהיֶהם, ְו�א ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם,

ַּדיֵינּו.
ִאלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ְו�א נַָתן ָלנּו ֶאת ָממֹונָם,

ַּדיֵינּו.
ִאלּו נַָתן ָלנּו ֶאת ָממֹונָם ְו�א ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָם,

ַּדיֵינּו.
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Se Li estus dividinta la maron por ni, kaj ne estus pasiginta nin en ĝi
sur seka grundo,

Sufiĉus por ni.
Se Li estus pasiginta nin en ĝi sur seka grundo, kaj ne estus
droniginta niajn malamikojn,

Sufiĉus por ni.
Se Li estus droniginta niajn malamikojn, kaj ne estus provizinta al
ni la bezonaĵojn en la dezerto,

Sufiĉus por ni.
Se Li estus provizinta al ni bezonaĵojn en la dezerto dum kvardek
jaroj, kaj ne estus manĝiginta nin per manao,

Sufiĉus por ni.
Se Li estus manĝiginta nin per manao, kaj ne estus doninta al ni la
Ŝabaton,

Sufiĉus por ni.
Se Li estus doninta al ni la Ŝabaton, kaj ne estus alportinta nin al
Monto Sinajo,

Sufiĉus por ni.
Se Li estus alportinta nin al Monto Sinajo, kaj ne estus doninta al ni
la Toraon,

Sufiĉus por ni.
Se Li estus doninta al ni la Toraon, kaj ne estus gvidinta nin al la
lando Israelo,

Sufiĉus por ni.
Se Li estus gvidinta nin al la lando Israelo, kaj ne estus konstruinta
la Templon,

Sufiĉus por ni.

Kiom multe pli ni ŝuldas pro la multega abundo da bono, kiun Dio
donis al ni! Li forportis nin el Egiptujo, faris juĝon sur la Egiptojn
kaj iliajn diojn, mortigis iliajn unuenaskitojn, donis al ni iliajn
riĉaĵojn, dividis la maron por ni, pasigis nin en ĝi sur seka grundo,
dronigis niajn malamikojn en la maro, provizis al ni la bezonaĵojn
dum kvardek jaroj en la dezerto, manĝigis nin per manao, donis al
ni la Ŝabaton, alportis nin al Monto Sinajo, donis al ni la Toraon,
gvidis nin al la lando Israelo, kaj konstruis la sanktan Templon por
pekliberigi nin.
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ֶּבָחָרָבהְּבתֹוכֹוֶהֱעֵביָרנּוְו�אַהּיָםֶאתָלנּוָקַרעִאלּו ,
.ַּדיֵינּו

ְּבתֹוכֹוָצֵרנּוִׁשַּקעְו�אֶּבָחָרָבהְּבתֹוכֹוֶהֱעֵביָרנּוִאלּו ,
.ַּדיֵינּו

ָׁשנָהַאְרָּבִעיםּבִמְדָּברָצְרֵּכנּוִסֵּפקְו�אְּבתֹוכֹוָצֵרנּוִׁשַקעִאלּו ,
.ַּדיֵינּו

ַהָּמןֶאתֶהֱאִכיָלנּוו�אָׁשנָהַאְרָּבִעיםּבִמְדָּברָצְרֵּכנּוִסֵּפקִאלּו ,
.ַּדיֵינּו

ַהַׁשָּבתֶאתָלנּונַָתןְו�אַהָּמןֶאתֶהֱאִכיָלנּוִאלּו ,
.ַּדיֵינּו

ִסינַיַהרִלְפנֵיֵקְרָבנּוְו�אַהַׁשָּבת,ֶאתָלנּונַָתןִאלּו ,
.ַּדיֵינּו

ַהּתֹוָרהֶאתָלנּונַָתןְו�אִסינַי,ַהרִלְפנֵיֵקְרָבנּוִאלּו ,
.ַּדיֵינּו

יְִׂשָרֵאלְלֶאֶרץִהְכנִיָסנּוְו�אַהּתֹוָרהֶאתָלנּונַָתןִאלּו ,
.ַּדיֵינּו

ַהְּבִחיָרהֵּביתֶאתָלנּוָבנָהְו�איְִׂשָרֵאלְלֶאֶרץִהְכנִיָסנּוִאלּו ,
.ַּדיֵינּו

ֶׁשהֹוִציָאנּוָעֵלינּו:ַלָּמקֹוםּוְמֻכֶּפֶלתְכפּוָלהטֹוָבהוַּכָמה,ַּכָמהַאַחת,ַעל
ְונַָתןְּבכֹוֵריֶהם,ֶאתְוָהַרגֵבא�ֵהיֶהם,ְוָעָׂשהְׁשָפִטים,ָבֶהםְוָעָׂשהִמִמְצַרים,

ָצֵרנּוְוִׁשַקעֶּבָחָרָבה,ִּבתֹוכֹוְוֶהֱעִביֶרנוַהּיָם,ֶאתָלנּוְוָקַרעָממֹונָם,ֶאתָלנּו
ָלנּוְונַָתןַהָּמן,ֶאתְוֶהֱאִכיָלנּוָׁשנָה,ַאְרָּבִעיםּבִמְדָּברָצְרֵּכנּוְוִסֵּפקְּבתֹוכֹו,

ְלֶאֶרץְוִהְכנִיָסנּוַהּתֹוָרה,ֶאתָלנּוְונַָתןִסינַי,ַהרִלְפנֵיְוֵקְרָבנּוַהַׁשָּבת,ֶאת
יְִׂשָרֵאל, ּוָבנָה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּלל ֲעֹונֹוֵתינו.ּ
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Rabeno Gamliel diras, ke iu ajn kiu ne mencias tri aferojn ĉe la
Pesaĥa festeno ne faris sian devon; nome, la oferon de Pesaĥo, la
pesaĥan macon, kaj la amarajn herbojn.

ומרורמצהפסח
Pesaĥa ofero, maco, kaj amaraj herboj

Mane indiku la ŝafidan kruron sed ne prenu ĝin en la mano kaj diru:

La pesaĥa ŝafido kiun niaj prauloj manĝis dum la ekzisto de la
Templo – kial ĝi manĝiĝis? Ĉar Dio, benata estu Li, pasis super la
domoj de niaj prauloj en Egiptujo, kiel estas dirite “Tiam diru: Ĝi
estas ofero de Pesaĥo al la Eternulo, kiu preterpasis la domojn de la
Izraelidoj en Egiptujo, kiam Li punis la Egiptojn, sed niajn domojn
savis. Kaj la popolo kliniĝis kaj faris adoron”

Prenu pecon de maco kaj diru:

Ĉi tiu maco kiun ni nun manĝas, kion ĝi signifas? Ĝi manĝiĝas ĉar
la pasto de niaj prauloj ne havis tempon fermenti antaŭ ol la supera
Reĝo de reĝoj, la Plej Sankta, benata estu Li, malkaŝis sin al ili kaj
elaĉetis ilin, kiel estas dirite “Kaj el la pasto, kiun ili elportis el
Egiptujo, ili bakis macajn platpanojn, ĉar ĝi ankoraŭ ne fermentis;
ĉar ili estis elpelitaj el Egiptujo kaj ne povis prokrasti, kaj ili eĉ ne
pretigis al si manĝaĵon.”

Prenu amaran herbon kaj diru:

Ĉi tiu amara herbo kiun ni manĝas, kion ĝi signifas? Ĝi manĝiĝas
ĉar la Egiptoj amarigis la vivojn de niaj prauloj en Egiptujo, kiel
estas dirite “Kaj ili maldolĉigis al ili la vivon per malfacila laboro
super argilo kaj brikoj, kaj per ĉia laboro sur la kampo, per ĉiaj
laboroj, kiujn ili kruele metis sur ilin.”

En ĉiu generacio ĉiu unuopulo devas konsideri sin kvazaŭ li mem
eliris el Egiptujo, kiel estas dirite “Kaj sciigu al via filo en tiu tago,
dirante: Ĝi estas pro tio, kion la Eternulo faris al mi ĉe mia elirado el
Egiptujo.” Do ne estis nur niaj prauloj, kiujn la Plej Sankta, benata
estu Li, elaĉetis, sed ankaŭ nin Li elaĉetis kun ili, kiel estas dirite,
kaj li elportis nin de tie, por enporti nin, por povi doni al ni la
landon kiun Li promesis al niaj prauloj.
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�אַּבֶּפַסח,ֵאּלּוְּדָבִריםְׁשלָׁשהָאַמרֶׁש�אָּכלאֹוֵמר:ָהיָהַּגְמִליֵאלַרָּבן
יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאלּו ֵהן:

ּוָמרֹורַמָצה,ֶּפַסח, .
Mane indiku la ŝafidan kruron sed ne prenu ĝin en la mano kaj diru:

ָמה?ׁשּוםַעלַקיָם,ָהיָהַהִּמְקָּדׁשֶׁשֵּביתִּבזְַמןאֹוְכִליםֲאבֹוֵתינּוֶׁשָהיּוֶּפַסח
ֶׁשּנֱֶאַמר:ְּבִמְצַרים,ֲאבֹוֵתינּוָּבֵּתיַעלהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשֶׁשָּפַסחׁשּוםַעל

ְּבִמְצַריםיְִׂשָרֵאלְּבניָּבֵּתיַעלָּפַסחֲאֶׁשרַליְיָ,הּואֶּפַסחזֶַבחַוֲאַמְרֶּתם
ְּבנָגְּפֹו ֶאת ִמְצַרים, ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל? ַוּיִּקֹד ָהָעם ַוּיְִּׁשַּתחוּו.

Prenu pecon de maco kaj diru:

ֶׁשלְּבֵצָקםִהְסִּפיקֶׁש�אׁשּוםַעלמה?ׁשּוםַעלאֹוְכִלים,שאנוזוַמָּצה
ָּברּו�ַהָּקדֹוׁשַהְּמָלִכים,ַמְלֵכיֶמֶל�ֲעֵליֶהםֶׁשּנִגְָלהַעדְלַהֲחִמיץֲאבֹוֵתינּו

ֻעגֹתִמִמְצַריםהֹוִציאּוֲאֶׁשרַהָּבֵצקֶאתַוּיֹאפּוֶׁשּנֱֶאַמר:ּוגְָאָלם,הּוא,
�אֵצָדהְוַּגםְלִהְתַמְהֵמַּה,יְָכלּוְו�אִמִּמְצַריםגְֹרׁשּוִּכיָחֵמץ,�אִּכיַמּצֹות,

ָעׂשו ָלֶהם.
Prenu amaran herbon kaj diru:

ַחיֵיֶאתַהִּמְצִריםֶׁשֵּמְררּוׁשּוםַעלמה?ׁשּוםַעלאֹוְכִלים,ֶׁשָאנּוזֶהָמרֹור
ְּבחֶֹמרָקָשה,ַּבֲעבָֹדהַחיֵיהםֶאתַויְָמֲררּוֶׁשּנֱֶאַמר:ְּבִמְצַרים,ֲאבֹוֵתינּו

ּוִבְלֵבנִים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה ֶאת ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶר�.
ִמִּמְצַרים,יָָצאהּואְּכִאלּוַעְצמֹוֶאתִלְראֹותָאָדםַחיָבָודֹורּדֹורְּבָכל

ְּבֵצאִתיִלייְיָָעָׂשהזֶהַּבֲעבּורֵלאמֹר,ַההּואַּביֹוםְלִבנְ�ְוִהַּגְדָּתֶׁשּנֱֶאַמר:
אֹוָתנּוַאףֶאָּלאהּוא,ָּברּו�ַהָּקדֹוׁשָּגַאלִּבְלָבדֲאבֹוֵתינּוֶאת�אִמִּמְצַרים.

ָלנּוָלֶתתאָֹתנּו,ָהִביאְלַמַעןִמָׁשם,הֹוִציאְואֹוָתנּוֶׁשּנֱֶאַמר:ִעָּמֶהם,ָּגַאל
ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נִָׁשַּבע ַלֲאבֵֹתנּו.
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Levu glason da vino, kovru la macojn, kaj diru:

Do ni devas danki, omaĝi, laŭdi, glorigi, celebri, honori, beni,
ekzalti, kaj respektegi Tiun kiu faris por niaj patroj kaj por ni ĉi
ĉiujn miraklojn. Li portis nin de sklaveco al libereco; de tristo al
ĝojo; de mornado al festado, kaj de servado al elaĉeto. Do ni kantu
novan kanton en Lia ĉeesto.  Haleluja!

Remetu la vinon sur la tablon, malkovru la macojn, kaj diru:

Haleluja! Gloru, servantoj de la Eternulo, gloru la nomon de la
Eternulo.

La nomo de la Eternulo estu benata de nun kaj eterne. De la
leviĝejo de la suno ĝis ĝia malleviĝejo estas glorata la nomo de la
Eternulo. Alte super ĉiuj popoloj estas la Eternulo; super la ĉielo
estas Lia gloro. Kiu estas kiel la Eternulo, nia Dio, kiu sidas alte, kiu
kliniĝas por rigardi la ĉielon kaj la teron, kiu el la polvo restarigas
mizerulon, el la koto levas malriĉulon, por sidigi lin kun
eminentuloj, kun la eminentuloj de lia popolo? Li donas familion al
senfruktulino, kaj faras ŝin ĝoja patrino de infanoj.  Haleluja!

Kiam Izraelo eliris el Egiptujo, la domo de Jakobo el fremda popolo,
tiam Jehuda fariĝis Lia sanktaĵo, Izraelo Lia regno. La maro vidis kaj
forkuris, Jordan turniĝis malantaŭen; la montoj saltis kiel ŝafoj, la
montetoj kiel ŝafidoj. Kio estas al vi, ho maro, ke vi forkuris?
Jordan, kial vi turniĝis malantaŭen? Montoj, kial vi saltas kiel ŝafoj,
montetoj, kiel ŝafidoj? Antaŭ la Sinjoro tremu, ho tero, antaŭ la Dio
de Jakobo, kiu ŝanĝas rokon en lagon da akvo, graniton en
akvodonan fonton.

Levu la glason da vino, rekovru la macojn, kaj diru:

Benata estas Vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, kiu elaĉetis
nin kaj niajn praulojn el Egiptujo kaj portis nin al la ĝuo de ĉi tiu
nokto, por manĝi macon kaj amarajn herbojn. Vi, Eternulo nia Dio,
kaj Dio de niaj prauloj, lasu nin portiĝi por ĝui, en paco, estontajn
solenajn festojn kaj sanktajn sezonojn, ke ni povu ĝoji je la
rekonstruo de Via urbo kaj feliĉegi en Via servo; ke ni povu manĝi
tie la oferaĵojn kaj la sanktan pesaĥan ŝafidon (sabat-nokte aldonu:
la sanktan pesaĥan oferaĵon kaj la aliajn oferaĵojn), kies sango
aspergiĝos sur la flankon de Via altaro por Via akcepto. Poste ni,
per nova kanto, dankos al Vi pro nia saviĝo, kaj
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Levu glason da vino, kovru la macojn, kaj diru:

ְלַהֵּדר,ְלרֹוֵמם,ְלָפֵאר,ְלַׁשֵּבַח,ְלַהֵלל,ְלהֹודֹות,ַחיִָביםֲאנְַחנּוְלִפיָכ�
ָהֵאלּו:ַהנִִּסיםָּכלֶאתְוָלנּוַלֲאבֹוֵתינּוֶׁשָעָׂשהְלִמיּוְלַקֵּלסְלַעֵּלהְלָבֵר�,

ּוֵמֲאֵפָלהטֹוב,ְליֹוםּוֵמֵאֶבלְלִׂשְמָחה,ִמּיָגֹוןְלֵחרּותֵמַעְבדּותהֹוִציָאנּו
ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלגְֻאָּלה. ְונֹאַמר ְלָפנָיו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה: ַהְללּויָּה.

Remetu la vinon sur la tablon, malkovru la macojn, kaj diru:

ַהְללּויָּה ַהְללּו ַעְבֵדי יְיָ, ַהְללּו ֶאת ֵׁשם יְיָ.
ֵׁשםְמֻהָּללְמבֹואֹוַעדֶׁשֶמׁשִמִּמזְַרחעֹוָלם.ְוִַעדֵמַעָּתהְמבָֹר�יְיֵָׁשםיְִהי
ַהַּמגְִּביִהיֱא�ֵהינּוַּכיְיִָמיְּכבֹודֹו.ַהָּׁשַמיִםַעליְיָ,ּגֹויִםָּכלַעלָרםיְיָ.

ֵמַאְׁשּפֹתָּדל,ֵמָעָפרְמִקיִמיּוָבָאֶרץ?ַּבָּׁשַמיִםִלְראֹותַהַּמְׁשִּפיִליָלָׁשֶבת,
ַהַּביִת,ֲעֶקֶרתמֹוִׁשיִביַעּמֹו.נְִדיֵביִעםנְִדיִבים,ִעםְלהֹוִׁשיִביֶאְביֹון,יִָרים

ֵאם ַהָּבנִים ִׂשְמָחה. ַהְללּויָּה.
ְלָקְדׁשֹו,יְהּוָּדהָהיְָתה�ֵעז,ֵמַעםיֲַעקֹבֵּביתִמִמְצָרים,יְִׂשָרֵאלְּבֵצאת

ָרְקדּוֶהָהִריםְלָאחֹור.יִּסֹבַהיְַרֵּדןַוּיָנֹס,ָרָאהַהּיָםַמְמְׁשלֹוָתיו.יְִׂשָרֵאל
ְלָאחֹור,ִּתּסֹב-ַהּיְַרֵדןָתנּוס,ִּכיַהּיָםְּל�ַמהצֹאן.ִּכְבנֵי-ְּגָבעֹותְכֵאיִלים,
ָאֶרץ,חּוִליָאדֹוןִמְּלְפנֵיצֹאן.ִּכְבנֵי-ְּגָבעֹותְכֵאיִלים,ִּתְרְקדּו-ֶהָהִרים

ִמְּלְפנֵי ֱאלֹוַה יֲַעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאגַם ָמיִם, ַחָּלִמיש - ְלַמְעיְנֹו ָמיִם.
Levu la glason da vino, rekovru la macojn, kaj diru:

ֲאבֹוֵתינּוֶאתְוָּגַאלְּגָאָלנּוֲאֶׁשרהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיָאתהָּברּו�
ֵָּכןּוָמרֹור.ַמָּצהּבֹוֶלֱאָכלַהּזֶהַלַּליְָלהְוִהִּגיָענּוִמִּמְצַרים, ֵוא�ֵהיֱא�ֵהינּויְי
ְלָׁשלֹום,ִלְקָראֵתנּוַהָּבִאיםֲאֵחִריםְוִלְרגִָליםְלמֹוֲעִדיםיִַּגיֵענּוֲאבֹוֵתינּו
ּוִמןַהּזְָבִחיםִמןָׁשםְונֹאַכלַּבֲעבֹוָדֶת�.ְוָׂשִׂשיםִעיֶר�ְּבִבנְיַןְׂשֵמִחים

ַהְּפָסִחים ֲאֶׁשר יִַּגיַע ָּדָמם ַעל ִקיר ִמזְַּבֲח� ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה
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pro la elaĉeto de niaj animoj. Benata estas Vi, Eternulo, Kiu elaĉetis
Israelon.

Benata estas Vi, Sinjoro, nia Dio, kiu kreas la frukton de la
vito.

Trinku la duan glason da vino.

Raĥca – רחצה
Lavo

Lavu la manojn kaj diru la sekvan benon:

Benata estas Vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, kiu
sanktigis nin per Viaj ordonoj kaj ordonis nin lavi la manojn.

Moci maca – מצהמוציא
Forpreno de maco

Prenu ĉiujn macojn de la seder-plado kaj diru la sekvan benon:

Benata estas Vi, Eternulo, nia Dio, Reĝo de la Universo, kiu
eligas panon de la tero.

Remetu la rompitan macon sur la pladon, kaj tenante la nerompitajn
en la mano, diru la sekvan benon:

Benata estas Vi, Eternulo, nia Dio, Reĝo de la Universo, kiu
sanktigis nin per Viaj ordonoj kaj ordonis nin manĝi macon.

Prenu kazajit (t.e. la volumeno de olivo) da maco kaj manĝu la tuton
samtempe, kliniĝante al via maldekstra flanko.
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ְל� ִׁשיר ָחָדש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו וַעל ְּפדּות נְַפֵׁשנּו. ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ָּגַאל יְִׂשָרֵאל.

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהגֶָפן.

Trinku la duan glason da vino.

ַרַחץ/ַרְחָצה
Lavu la manojn kaj diru la sekvan benon:

ַעלְוִצָּונּוְּבִמְצֹוָתיוִקְדָׁשנּוֲאֶׁשרָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
נְִטיַלת יַָדיִם.

ַמָּצהמֹוִציא,
Prenu ĉiujn macojn de la seder-plado kaj diru la sekvan benon:

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.
Remetu la rompitan macon sur la pladon, kaj tenante la nerompitajn
en la mano, diru la sekvan benon:

ְוִצָּונּוְּבִמְצֹוָתיוִקְּדָשנּוֲאֶׁשרָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.

Prenu kazajit (t.e. la volumeno de olivo) da maco kaj manĝu la tuton
samtempe, kliniĝante al via maldekstra flanko.
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Maror מרור–
Amaro

Prenu amarajn herbojn, trempu ilin en ĥaroseton, kaj diru:

Benata estas Vi, Eternulo, nia Dio, Reĝo de la Universo, kiu
sanktigis nin per Viaj ordonoj kaj ordonis nin manĝi amarajn
herbojn.

Manĝu unu kazajit da amaraj herboj sen kliniĝi.

Koreĥ – כורך
Volvigo

Disdonu pecojn de la plej malsupra maco. Pretigu “sandviĉon” per
peco de la maco kaj iom da amaraj herboj; trempu la kunmetaĵon en
ĥaroseton, kaj diru:

Tiel faris Hilel dum la ekzisto de la sankta Templo: li prenis macon
kaj amarajn herbojn, kaj kune manĝis ilin, por fari laŭ la Torao,
“Kun maco kaj maldolĉaj herboj ili manĝu ĝin.”

Manĝu la sandviĉon, kliniĝante maldekstren.

Ŝulĥan oreĥ – עורךשלחן
Pretigita Tablo

Manĝu kaj trinku laŭplaĉe. Kelkaj komencas la manĝon per boligita
ovo.
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ָמרֹור
Prenu amarajn herbojn, trempu ilin en ĥaroseton, kaj diru:

ַעלְוִצָּונּוְּבִמְצֹוָתיוִקְּדָשנּוֲאֶׁשרָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ֲאִכיַלת ָמרֹור.

Manĝu unu kazajit da amaraj herboj sen kliniĝi.

ּכֹוֵר�
Disdonu pecojn de la plej malsupra maco. Pretigu “sandviĉon” per
peco de la maco kaj iom da amaraj herboj; trempu la kunmetaĵon en
ĥaroseton, kaj diru:

ָהיָהַקיָים:ָהיָהַהִּמְקָּדׁששֵּביתִּבזְַמןִהֵּללָעָׂשהֵּכןְּכִהֵּלל.ְלִמְקָּדׁשזֵֶכר
ּוְמרִֹריםַמּצֹותַעלֶׁשּנֱֶאַמר:ַמהְלַקיֵיםְּביַַחד,ְואֹוֵכלּוָמרֹורַמָּצהּכֹוֵר�

יֹאְכֻלהּו.

Manĝu la sandviĉon, kliniĝante maldekstren.

עֹוֵר�ֻׁשְלָחן
Manĝu kaj trinku laŭplaĉe. Kelkaj komencas la manĝon per boligita
ovo.
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Cafun – צפון
Kaŝo

Oni dispecigu la afikoman kaj disdonu la pecojn por manĝado. Estas
malpermesite manĝi ion ajn post manĝado de la afikoman.

Bareĥ ברך–
Beno

Plenigu la trian glason.

Kant’ de suprenirad’.
Kiam l’Eternul’ revenigis la forkaptitojn al Cion, ni estis kiel
sonĝantoj.
Nia buŝo estis plena de gajeco, kaj nia lango plena de kantado;
tiam oni diris inter la popoloj: ion grandan l’Eternul’ faris por ĉi tiuj.
Ion grandan l’Eternul’ faris por ni: ni ĝojas.
Revenigu, Eternulo, niajn forkaptitojn, kiel riveretojn en sudan
landon.
Kiuj semas kun larmoj, tiu rikoltos kun kanto.
Iras kaj ploras la portant’ de semotaĵo;
venos kun kant’ la portant’ de siaj garboj.

Mia buŝ’ prononcas la laŭdon de l’Eternul’ kaj ĉiu kreitaĵo ĉiam
benu Lian sanktan nomon.
Ankaŭ ni benos l’Eternulon ekde nun kaj ĉiam, haleluja!
Danku l’Eternulon ĉar Lia bono estas ĉiama.
Kiu povas kalkuli la potencaĵojn de l’Eternul’, aŭ elparoli ĉiun Lian
laŭdon?

Kiam almenaŭ tri personoj manĝis kune, la gvidanto diras:

Gesinjoroj, ni benu.
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ָצפּון
Oni dispecigu la afikoman kaj disdonu la pecojn por manĝado. Estas
malpermesite manĝi ion ajn post manĝado de la afikoman.

ָּבֵר�

Plenigu la trian glason.
ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות

ְּבשּוב יְיָ ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהיִינּו ְּכחְֹלִמים.
ָאז יִָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרּנָה.

ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹויִם: ִהגְִּדיל יְיָ ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה.
ִהגְִּדיל יְיָ ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו, ָהיִינּו ְׂשֵמִחים.
ׁשּוָבה יְיָ ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבּנֶגֶב.

ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה, ְּבִרּנָה יְִקצֹרּו.
ָהלֹו� יֵֵל� ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶש� ַהּזַָרע,

ּבֹא יָבֹא ְבִרּנָה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו.

ְּתִהַּלת יְיָ יְַדֶּבר ּפיִ, ִויָבֵר� ָּכל-ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.
ַוֲאנְַחנּו נְָבֵר� יָּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּויָּה.

הֹודּו ַלייָ ּכיִ-טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ִמי יְַמֵּלל ְּגבּורֹות יְיָ יְַׁשִמיַע ָּכל-ְּתִהָּלתֹו.

Kiam almenaŭ tri personoj manĝis kune, la gvidanto diras:

ַרּבֹוַתי, נְָבֵר�

La ĉeestantoj respondas, kaj poste la gvidanto ripetas kiel sekve:

La nomo de la Eternulo beniĝu de nun kaj ĉiam.

38



La gvidanto aldonas (se estas dek ĉeestantoj aŭ pli, aldonu la
parentezajn vortojn).

Kun la permeso de la distinguloj kaj rabenoj kaj gesinjoroj ni benu
(nian Dion), de kies provizo ni manĝis.

Ĉeestantoj:
Benata estas Li (nia Dio), de kies provizo ni manĝis, kaj per kies
boneco ni vivas.

Gvidanto:
Benata estas Li (nia Dio), de kies provizo ni manĝis, kaj per kies
boneco ni vivas.

Ĉiuj:
Benata estas Li kaj benata estas Lia nomo.

Benata estas Vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la universo, kiu nutras la
tutan mondon en Lia boneco, kun graco, kun komplezemo, kun
kompato; Li donas manĝaĵon al ĉiu karno, ĉar ĉiama estas Lia
komplezemo. Kaj pere de Lia granda boneco, neniam mankis al ni
kaj neniam manku al ni nutraĵo por ĉiam. Pro Lia granda nomo, ĉar
Li estas Dio kiu nutras kaj subtenas ĉiujn kaj beneficigas ĉiujn, kaj
Li pretigas nutraĵojn por ĉiuj Siaj kreaĵoj, kiujn Li kreis. Kiel estas
dirite, Vi malfermas Vian manon kaj satigas ĉiun vivantaĵon je ties
deziro.  Benata estas Vi, Eternulo, kiu nutras ĉiujn.

Ni dankas Vin, Eternulo, nia Dio, ĉar Vi donis al niaj prauloj, kiel
heredaĵon, dezirindan, bonan, kaj spacoplenan landon. Kaj ĉar Vi
elportis nin, Eternulo nia Dio, el la lando Egiptujo, kaj Vi elaĉetis
nin el la domo de sklaveco, kaj por la interkonsento kiun Vi sigelis
en nian karnon, kaj por Via Torao, kiun Vi instruis al ni, kaj por Viaj
statutoj kiujn Vi sciigis al ni, kaj por vivo, graco, kaj komplezemo
kiujn Vi donis
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La ĉeestantoj respondas, kaj poste la gvidanto ripetas kiel sekve:

עֹוָלםְוַעדֵמַעָּתהְמבָֹר�יְיֵָׁשםיְִהי .
La gvidanto aldonas (se estas dek ĉeestantoj aŭ pli, aldonu la
parentezajn vortojn).

ִּבְרׁשּות ְמָרנָן ְוַרָּבנָן ְוַרּבֹוַתי, נְָבֵר� (ֱא�ֵהינּו) ֶׁשָאכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו.

Ĉeestantoj:
ַחיִינּוּוְבטּובֹוִמֶּׁשלֹוֶׁשָאַכְלנּו(ֱא�ֵהינו)ָּברּו�

Gvidanto:

ַחיִינּוּוְבטּובֹוִמֶּׁשּלֹוֶׁשָאַכְלנּו(ֱא�ֵהינּו)ָּברּו�
Ĉiuj:

ָּברּו� הּוא ּוָברּו� ְׁשמֹו.

ְּבֶחֶסדְּבֵחןְּבטּובֹוֻּכּלֹוָהעֹוָלםֶאתַהּזָןָהעֹוָלםֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ָּתִמידַהָּגדֹולּוְבטּובֹוַחְסּדֹו.ְלעֹוָלםִּכיָּבָׂשרְלָכלֶלֶחםנֹוֵתןהּואּוְבַרֲחִמים

ִּכיַהָּגדֹול,ְׁשמֹוַּבֲעבּורָוֶעד.ְלעֹוָלםָמזֹוןָלנּויְֶחַסרְוַאלָלנּו,ָחַסר�א
ָּבָרא.ֲאֶׁשרְּבִרּיֹוָתיוְלָכלָמזֹוןּוֵמִכיןַלּכֹל,ּוֵמִטיבַלּכֹלּוְמַפְרנֵסזָןֵאלהּוא

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ַהּזָן ֶאת ַהּכֹל.

ְוַעלּוְרָחָבה,טֹוָבהֶחְמָּדהֶאֶרץַלֲאבֹוֵתינּוֶׁשִהנְַחְלָּתַעלֱא�ֵהינּויְיְָּל�נֹוֶדה
ְּבִריְת�ְוַעלֲעָבִדים,ִמֵּביתּוְפִדיָתנּוִמְצַריִם,ֵמֶאֶרץֱא�ֵהינּויְיֶָׁשהֹוֵצאָתנּו

ְוַעלֶׁשהֹוַדְעָּתנּו,ֻחֶּקי�ְוַעלֶׁשִּלַּמְדָּתנּו,ּתֹוָרְת�ְוַעלְּבְבָׂשֵרנּו,ֶׁשָחַתְמָּת
ַחּיִים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹונַנְָּתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון
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al ni, kaj por nia manĝado de la manĝaĵo per kiu Vi nutras kaj
subtenas nin konstante, en ĉiu tago, en ĉiu tempo, kaj en ĉiu horo.

Kaj por ĉio, Eternulo nia Dio, ni dankas Vin kaj benas Vin. Benata
estu Via nomo de la buŝo de ĉiu vivantaĵo, daŭre kaj ĉiam. Kiel
skribiĝas, “Kaj vi manĝos kaj vi satiĝos, kaj vi benos la Eternulon
vian Dion, por la lando kiu bonas, kiun Li donis al vi.” Benata estas
Vi, Eternulo, por la lando kaj por la nutraĵo.

Kompatu, Eternulo nia Dio, al Izraelo Via popolo, kaj al Jerusalemo
Via urbo, kaj al Cion, la restejo de Via gloro, kaj al la reĝeco de la
domo de David Via sanktoleito, kaj al la Domo, granda kaj sankta,
dediĉita al Via nomo. Nia Dio, nia Patro, paŝtu nin, nutru nin,
subtenu nin, provizu nin, kaj senpezigu nin, kaj senpezigu nin
rapide, Eternulo nia Dio, de ĉiuj niaj zorgoj. Bonvolu, faru nin
dependaj, Eternulo nia Dio, nek je la donacoj de karno kaj sango,
nek je iliaj pruntoj, sed nur je Via mano, kiu estas plena, malfermita,
sankta, kaj spacoplena, tiel ke ni nek hontu nek humiliĝu por ĉiam.

Nur ŝabate: Estu plaĉe al Vi doni al ni ripozon, Eternulo nia Dio, per
Viaj ordonoj, kaj per la ordono de la sepa tago, la Ŝabato, kiu estas
granda kaj sankta, ĉi tiu tago, ĉar ĉi tiu tago estas granda kaj sankta
por Vi, por ĉesi labori dum ĝi kaj por ripozi dum ĝi, en amo, kiel
ordonita de Via volo, kaj per Via volo, donu al ni ripozon, Eternulo,
nia Dio, tiel ke ne estu ajna zorgo, aflikto, aŭ lamento je ĉi tiu tago de
nia ripozo. Kaj montru al ni, Eternulo nia Dio, la konsolon de Cion,
Via urbo, kaj la rekonstruon de Jerusalemo, urbo de Via sankteco, ĉar
estas Vi kiu estas Mastro de savoj kaj Mastro de konsoloj.

Nia Dio kaj Dio de niaj prauloj, leviĝu, venu, atingiĝu, rimarkiĝu,
favoriĝu, aŭdiĝu, konsideriĝu, kaj memoriĝu la memoro de ni kaj
konsidero de ni, la memoro de niaj prauloj, la memoro de la Mesio,
filo de Davido, Via servanto, la memoro de Jerusalemo, la urbo de
Via Sankteco, kaj la memoro de Via tuta popolo, la familio de
Izraelo, antaŭ vi, por saviĝo, por boneco, por graco, por agrableco,
por kompato, por vivo, kaj por paco, je la tago de ĉi tiu la festo de
macoj. Memoru nin, Eternulo nia Dio dum ĝi, por boneco, pripensu
nin dum ĝi por beno, kaj savu nin je ĝi, por vivo. Teme de saviĝo kaj
kompato, kondolencu kun ni, estu graca kaj kompata kun ni kaj
savu nin, ĉar niaj okuloj rigardas al Vi, ĉar Dio, Vi estas graca kaj
kompatoplena reĝo.
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ָׁשַאָּתה זָן ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.
ְּבִפיִׁשְמ�יְִתָּבַר�אֹוָת�ּוְמָבְרִכיםָל�מֹוִדיםֲאנְַחנּוֱא�ֵהינּויְיַָהּכֹלְוַעל
ֱא�ֶהי�יְיֶָאתּוֵבַרְכָּתְוָׂשַבְעָּתְוָאַכְלָּתַּכָּכתּוב,ָוֶעד:ְלעֹוָלםָּתִמידַחיָּכל

ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר נַָתן ָל�. ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון.
ִמְׁשַּכןִצּיֹוןְוַעלִעיֶר�יְרּוָׁשַליִםְוַעלַעֶּמ�יְִׂשָרַאלַעלֱא�ֵהינּויְיָנָאַרֵחם

ֶׁשּנְִקָראְוַהָּקדֹוׁשַהָּגדֹולַהַּביִתְוַעלְמִׁשיֶח�ָּדִודֵּביתַמְלכּותְוַעלְּכבֹוֶד�
ְוַהְרַוחְוַהְרִויֵחנּו,ְוַכְלְּכֵלנּוַפְרנְֵסנּוזּונֵנּוְרֵענּוָאִבינּו,ֱא�ֵהינּוָעָליו:ִׁשְמ�

ָָלנּו ַָּתְצִריֵכנּוַאלְונָאָצרֹוֵתינּו.ִמָּכלְמֵהָרהֱא�ֵהינּויְי ִליֵדי�אֱא�ֵהינּו,יְי
ַהְּפתּוָחהַהְּמֵלָאהְליְָד�ִאםִּכיַהְלָוָאָתם,ִליֵדיְו�אָוָדםָּבָׂשרַמְּתנַת

ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁש�א נֵבֹוׁש ְו�א נִָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.
:Nur ŝabateְָוַהֲחִליֵצנּוְרֵצה ַהַּׁשָּבתַהְּׁשִביִעייֹוםּוְבִמְצַותְּבִמְצֹוֶתי�ֱא�ֵהינּויְי

ּבֹוְוָלנּוַחּבֹוִלְׁשָּבתְלָפנֶי�הּואְוָקדֹוׁשָּגדֹולזֶהיֹוםִּכיַהּזֶה.ְוַהָקדֹוׂשַהָּגדֹול
ָָלנּוָהנִיַחּוִבְרצֹונְ�ְרצֹונֶ�.ְּכִמְצַותְּבַאֲהָבה ְויָגֹוןָצָרהְתֵהאֶׁש�אֱא�ֵהינּויְי
יְרּוָׁשַליִםּוְבִבנְיַןִעיֶר�ִצּיֹוןְּבנֶָחַמתֱא�ֵהינּויְיָוַהְרֵאנּוְמנּוָחֵתנּו.ְּביֹוםַוֲאנָָחה

ִעיר ָקְדֶׁש� ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהיְׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶָחמֹות.

ְויִָּפֵקדְויִָּׁשַמעְויֵָרֶצהְויֵָרֶאהְויִַּגיַעְויָבֹאיֲַעֶלהֲאבֹוֵתינּו,ֵוא�ֵהיֱא�ֵהינּו
ַעְבֶּד�,ָּדִודֶּבןָמִׁשיַחְוזְִכרֹוןֲאבֹוֵתינּו,ְוזְִכרֹוןּוִפְקּדֹונֵנּו,זְִכרֹונֵנּוְויִּזֵָכר

ְלָפנֶי�,יְִׂשָרַאלֵּביתַעְּמ�ָּכלְוזְִכרֹוןָקְדֶׁש�,ִעיריְרּוָׁשַליִםְוזְִכרֹון
ַהַּמּצֹותַחגְּביֹוםּוְלָׁשלֹוםְלַחּיִיםּוְלַרֲחִמים,ּוְלֶחֶסדְלֵחןְלטֹוָבהִלְפֵליָטה

ָזְָכֵרנּוַהּזֶה ְלַחיִים.בֹוְוהוִׁשיֵענּוִלְבָרָכהבֹוּוָפְקֵדנּוְלטֹוָבהּבֹוֱא�ֵהינּויְי
ֵעינֵינּו,ֵאֶלי�ִּכיְוהוִׁשיֵענּו,ָעֵלינּוְוַרֵחםְוָחּנֵנּוחּוסְוַרֲחִמיםיְׁשּוָעהּוִבְדַבר

ִּכי ֵאל ֶמֶל� ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.
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Rekonstruu Jerusalemon, la urbo de sankteco, baldaŭ, dum niaj
tagoj. Benata estas Vi, Eternulo, kiu rekonstruas kompatoplene
Jerusalemon, Amen.

Benata estas Vi, Eternulo nia Dio, Reĝo de la Universo, la Ĉiopova,
nia Patro, nia Reĝo, nia Suvreno, nia Kreinto, nia Savanto, nia
Faranto, nia Sanktulo, Sanktulo de Jakobo, nia Paŝisto, la Paŝisto de
Izraelo, la Reĝo kiu estas bona, kaj kiu faras bonon por ĉiuj. Ĉar
ĉiun tagon post tago, Li faris bonon, Li faras bonon, kaj Li faros
bonon al ni. Li estis malavara al ni, Li estas malavara al ni, kaj Li
estos malavara al ni ĉiam, kun graco, kaj kun agrableco, kaj kun
kompato, kun malpezigo, savo, sukceso, beno, saviĝo, konsolo,
vivtenigo, subteno, kompato, vivo, paco, kaj ĉio bona, kaj de ĉiu
bono, Li ĉiame ne senigu nin, Amen.

La kompatemulo, Li reĝu super ni por ĉiam. La kompatemulo, Li
beniĝu en la ĉielo kaj sur la tero. La kompatemulo, Li laŭdiĝu
generacion post generacio, Li gloriĝu pere de ni ĉiam kaj ĝis la plej
lasta tempo, kaj honoriĝu per ni ĉiame kaj por ĉiam. La
kompatemulo, Li vivtenu nin en honoro. La kompatemulo, Li
rompu nian jungaĵon kaj gvidu nin rektpoze al nia lando. La
kompatemulo, Li sendu al ni abundan benon al ĉi tiu domo, al ĉi tiu
tablo sur kiu ni manĝis. La kompatemulo, Li sendu al ni Elija la
profeton, kiu memoriĝas por bono, kaj por proklami al ni bonan
novaĵon, saviĝojn, kaj konsolojn.

Gastoj diru kiel sekve:

La kompatemulo, Li benu (laŭbezone: mian patron, mian
instruiston,) la majstron de ĉi tiu domo, kaj (laŭbezone: mian
patrinon mian instruistinon), ilin, ilian domon, ilian familion, kaj
ĉion kio estas ilia.

Ĉe sia propra tablo, diru:

La kompatemulo, Li benu min, (laŭbezone: kaj mian edzinon / kaj
mian edzon, kaj miajn infanojn) kaj ĉion kio estas mia.

Por gastoj, diru:

Kaj ĉiujn kiuj sidas ĉi tie,
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(ְבַרֲחָמיו)ּבֹונֶהיְיַָאָּתהָּברּו�ְביֵָמינּו.ִּבְמֵהָרהַהקֶֹדׁשִעיריְרּוָׁשַליִםּוְבנֵה
יְרּוָׁשַליִם. ָאֵמן.

ּבֹוְרֵאנּוַאִדיֵרנּוַמְלֵּכנּוָאִבינּוָהֵאלָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ַהּטֹובַהֶּמֶל�יְִׂשָרֵאלרֹוֵעהרֹוֵענּויֲַעקֹבְקדֹוׁשְקדֹוֵׁשנּויֹוְצֵרנּוּגֲֹאֵלנּו

הּואָלנּו.יֵיִטיבהּואֵמִטיב,הּואֵהִטיב,הּואָויֹוםיֹוםֶׁשְּבָכלַלּכֹלְוַהֵּמִטיב
ַהָּצָלהּוְלֶרַוחּוְלַרֲחִמיםּוְלֶחֶסדְלֵחןָלַעד,יִגְְמֵלנּוהּואגֹוְמֵלנּוהּואגְָמָלנּו

ְוָׁשלֹוםְוַחּיִיםְוַרֲחִמיםְוַכְלָּכָלהַּפְרנָָסהנֶָחָמהִויׁשּוָעהְּבָרָכהְוַהְצָלָחה,
ְוָכל טֹוב, ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַעל יְַחְּסֵרנּו.

ַּבָּׁשַמיִםיְִתָּבַר�הּואָהַרֲחָמןָוֶעד.ְלעֹוָלםָעֵלינּויְִמלֹו�הּואָהַרֲחָמן
ּוְלנֵַצחָלַעדָּבנּוְויְִתָּפַארּדֹוִרים,ְלדֹוריְִׁשַּתַּבחהּואָהַרֲחָמןּוָבָאֶרץ.
ְּבָכבֹוד.יְַפְרנְֵסנּוהּואָהַרֲחָמןעֹוָלִמים.ּוְלעֹוְלֵמיָלַעדָּבנּוְויְִתַהַּדרנְָצִחים,
ְלַאְרֵצנּו.קֹוְמִמּיּותיֹוִליֵכנּוְוהּואַּצָּואֵרנּו,ֵמַעלֻעֵּלנּויְִׁשּבֹורהּואָהַרֲחָמן
ֶׁשָאַכְלנּוזֶהֻׁשְלָחןְוַעלַהּזֶה,ַּבַּביִתְמֻרָּבהְּבָרָכהָלנּויְִׁשַלחהּואָהַרֲחָמן
ָלנּוִויַבֶּׂשרַלּטֹוב,זָכּורַהּנִָביאֵאִלּיָהּוֶאתָלנּויְִׁשַלחהּואָהַרֲחָמןָעָליו.

ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות ְונֶָחמֹות.
Gastoj diru kiel sekve:

מֹוָרִתי)(ִאִּמיְוֶאתַהּזֶה.ַהַּביִתַּבַעלמֹוִרי)(ָאִביֶאתיְָבֵר�הּואָהַרֲחָמן
ַּבַעלת ַהַּביִת ַהּזֶה, אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת זְַרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם.

Ĉe sia propra tablo, diru:

ָהַרֲחָמן הּוא יְָבֵר� אֹוִתי ְוֶאת ִאְׁשִּתי (ַּבֲעִלי) ְוֶאת זְַרִעי ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִלי,
Por gastoj, diru:

ְוֶאת ָּכל ַהְּמֻסִּבין ָּכאן,
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Al ni kaj al ĉio kio estas nia, kiel beniĝis niaj prauloj Abrahamo,
Izako, kaj Jakobo, en ĉio, de ĉio, kun ĉio, tiel Li benu nin, nin ĉiujn
kune, kun perfekta beno, kaj ni diru: Amen.

Alte, plediĝu por ili kaj al ni, merito kiu servu kiel garantio de paco.
Ni ricevu benon de la Eternulo, kaj almozon nur de la Dio de nia
saviĝo, kaj ni trovu favoron kaj komprenon kiu bonas en la okuloj de
Dio kaj homoj.

Ŝabate aldonu:

La kompatemulo, Li heredigu al ni la tagon kiu estos komplete Ŝabata
kaj ripozplena por eterno vivo.

La kompatemulo, Li heredigu al ni la tagon kiu estas komplete
bona.

La kompatemulo, Li igu nin meriti la tagojn de la Mesio kaj de la
vivo de la Estonta Mondo.

Li donas grandajn savojn al Sia reĝo, kaj faras kompaton al Sia
sanktoleito Davido, kaj al liaj idoj ĉiam, Li kiu faras pacon en Sia
alteco, Li faru pacon al ni kaj al la tuta Izraelo, nun respondu,
Amen.

Timu la Eternulon, sanktuloj, ĉar ne estas senigo por Liaj
respektegantoj. Junaj leonoj sentas mankon kaj malsaton, sed al tiuj
kiuj serĉas la Eternulon, ne mankos ajna bono. Danku al la
Eternulo, ĉar Li estas bona, ĉar Lia kompato daŭras ĉiame. Vi
malfermas Vian manon kaj satigas ĉiun vivantaĵon kun ĝia deziro.
Benata estas la viro kiu fidas je la Eternulo; kaj la Eternulo estos lia
sekureco. Junulo mi estis, kaj ankaŭ mi aĝiĝis, sed mi neniam vidis
virtulon forlasitan, nek liajn gefilojn kiuj almozpetis panon. La
Eternulo donos fortecon al Sia popolo, kaj benos Sian popolon per
paco.

Benata estas vi, Eternulo, nia Dio, Reĝo de la Universo, Kreinto de la
frukto de la vito.

Trinku la trian glason da vino, kliniĝante maldekstren; plenigu la
glason de Elija
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ְויֲַעקֹביְִצָחקַאְבָרָהםֲאבֹוֵתינּוֶׁשּנְִתָּבְרכּוְּכמֹוָלנּו,ֲאֶׁשרָּכלְוֶאתאֹוָתנּו
ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ֵּכן יְָבֵר� אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו יַַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה, ְונֹאַמר, ָאֵמן.

ְבָרָכהְונִָּׂשאָׁשלֹום.ְלִמְׁשֶמֶרתֶׁשְּתֵהאזְכּותְוָעֵלינּוֲעֵליֶהםיְַלְּמדּוַּבָמרֹום
ֵמֵאת יְיָ, ּוְצָדָקה ֵמֱא�ֵהי יְִׁשֵענּו, ְונְִמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעינֵי ֱא�ִהים ְוָאָדם.

Ŝabate aldonu:

ָהַרֲחָמן הּוא יַנְִחיֵלנּו יֹום ֶׁשֻּכלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלִמים.

ָהַרֲחָמן הּוא יַנְִחיֵלנּו יֹום ֶׁשֻּכלֹו טֹוב.
ָהַרֲחָמן הּוא יְזֵַּכנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

עֶֹׂשהעֹוָלם.ַעדּוְלזְַרעֹוְלָדִודִלְמִׁשיחֹוֶחֶסדְועֶֹׂשהַמְלּכֹויְׁשּועֹותִמגְּדֹול
ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל יְִׂשָרַאל ְוִאְמרּו, ָאֵמן.

ְודְֹרֵׁשיְוָרֵעבּו,ָרׁשּוְּכִפיִריםִליֵרָאיו.ַמְחסֹורֵאיןִּכיְקדָׁשיו,יְיֶָאתיְראּו
ָ יֶָד�,ֶאתּפֹוֵתַחַחְסּדֹו.ְלעֹוָלםִּכיטֹובִּכיַליְיָהֹודּוטֹוב.ָכליְַחְסרּו�איְי

ְָוָהיָהַּביְיָ,יְִבַטחֲאֶׁשרַהֶּגֶברָּברּו�ָרצֹון.ַחיְלָכלּוַמְׂשִּביַע נַַערִמְבַטחֹו.יְי
ְלַעּמֹועֹזיְיָָלֶחם.ְמַבֶּקׁשְוזְַרעֹונֱֶעזָב,ַצִּדיקָרִאיִתיְו�אזַָקנְִּתי,ַּגםָהיִיִתי

יִֵּתן, יְיָ יְָבֵר� ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום.
ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

Trinku la trian glason da vino, kliniĝante maldekstren; plenigu la
glason de Elija
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Malfermu la pordon kaj diru:

Elverŝu Vian koleron sur la naciojn kiuj ne agnoskas Vin, kaj sur la
reĝlandojn kiuj ne alvokas Vian nomon, ĉar ili formanĝis Jakobon
kaj konsumis lian loĝejon. Elverŝu Vian indignon sur ilin, kaj Via
furioza kolero superu ilin. Sekvu ilin en kolero kaj detruu ilin de
sub la ĉielo de la Eternulo.

Halel הלל–
Laŭdo

Plenigu la kvaran glason kaj diru:

Ne al ni, ho Eternulo, ne al ni, sed al Via nomo donu honoron, pro
Via favorkoreco, pro Via vereco. Kial devas diri la popoloj: kie do
estas ilia Dio? Sed nia Dio estas en la ĉielo; ĉion, kion Li deziras, Li
faras. Iliaj idoloj estas arĝento kaj oro, faritaĵo de homaj manoj.
Buŝon ili havas, sed ne parolas; okulojn ili havas, sed ne vidas;
orelojn ili havas, sed ne aŭdas; nazon ili havas, sed ne flaras; manojn
ili havas, sed ne palpas; piedojn ili havas, sed ne iras; ili ne donas
sonon per sia gorĝo. Kiel ili, tiel estos iliaj farantoj, ĉiuj, kiuj ilin
fidas. Ho Izrael, fidu la Eternulon; Li estas ilia helpo kaj ŝildo. Ho
domo de Aaron, fidu la Eternulon; Li estas ilia helpo kaj ŝildo. Ho
timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon; Li estas ilia helpo kaj
ŝildo.

La Eternulo nin memoras, Li benas, Li benas la domon de Izrael, Li
benas la domon de Aaron; Li benas la timantojn de la Eternulo, La
malgrandajn kaj la grandajn. La Eternulo vin multigu, Vin kaj viajn
infanojn. Vi estas benitaj de la Eternulo, Kiu faris la ĉielon kaj la
teron. La ĉielo estas ĉielo de la Eternulo, sed la teron Li donis al la
homidoj. Ne la mortintoj gloros la Eternulon, kaj ne tiuj, kiuj foriris
en la silentejon. Sed ni benos la Eternulon de nun kaj eterne.
Haleluja!

Mi amas, ke la Eternulo aŭdas mian voĉon kaj mian petegon, ke Li
klinis Sian orelon al mi; kaj en miaj tagoj mi Lin vokos. Ĉirkaŭis
min la ondoj de la morto, kaj turmentoj de Ŝeol min trafis; suferon
kaj ĉagrenon mi trovis. Sed la nomon de la Eternulo mi vokis: Ho
Eternulo, savu mian animon!  Favorkora estas la Eternulo kaj justa,
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Malfermu la pordon kaj diru:

�אְּבִׁשְמ�ֲאֶׁשרַמְמָלכֹותְוַעליְָדעּו��אֲאֶׁשרַהּגֹויִםֶאלֲחָמְת�ְׁשפֹ�
ַאְּפ�ַוֲחרֹוןזְַעֶמ�ֲעֵליֶהםְׁשפֹ�ֵהַׁשּמּו.נֵָוהּוְוֶאתיֲַעקֹבֶאתָאַכלִּכיָקָראּו.

יִַּׂשיגֵם. ִּתְרּדֹף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי יְיָ.

ַהֵלל
Plenigu la kvaran glason kaj diru:

ָלָּמהֲאִמֶּת�.ַעלַחְסְּד�,ַעלָּכבֹוד,ֵּתןְלִׁשְמ�ִּכיָלנּו,�איְיָ,ָלנּו,�א
ָעָׂשה.ָחֵפץֲאֶׁשרּכֹלַּבָּׁשַמיִם,וֱא�ֵהינּוֱא�ֵהיֶהם?נָאַאּיֵהַהּגֹויִם:יֹאְמרּו

ְו�אָלֶהםֵעינַיִםיְַדֵּברּו,ְו�אָלֶהםֶּפהָאָדם.יְֵדיַמֲעֵׂשהְוזָָהבֶּכֶסףֲעַצֵּביֶהם
יְִמיׁשּון,ְו�איְֵדיֶהםיְִריחּון.ְו�אָלֶהםַאףיְִׁשָמעּו,ְו�אָלֶהםָאזְנָיִםיְִראּו.

ֲאֶׁשרּכֹלעֵֹׂשיֶהם,יְִהיּוְּכמֹוֶהםִּבגְרֹונָם.יְֶהּגּו�איְַהֵּלכּו,ְו�אַרגְֵליֶהם
ַביְיָ,בטחואהרןֵּביתהּוא.ּוָמגִּנָםֶעזְָרםַּביהוה,ְּבַטחיְִׂשָרֵאלָּבֶהם.ּבֵֹטַח

ֶעזְָרם ּוָמגִּנָם הּוא. יראי יְיָ בטחו ַביְיָ, ֶעזְָרם ּוָמגִּנָם הּוא.

ָ יְִרֵאייְָבֵר�ַאֲהרֹן,ֵּביתֶאתיְָבֵר�יְִׂשָרֵאל,ֵּביתֶאתיְָבֵר�יְָבֵר�.זְָכָרנּויְי
ַאֶּתםְּברּוִכיםְּבנֵיֶכם.ְוַעלֲעֵליֶכםֲעֵליֶכם,יְיָיֵֹסףַהְּגדִֹלים.ִעםַהְּקַטנִיםיְיָ,

�אָאָדם.ִלְבנֵינַָתןְוָהָאֶרץַליְיָָׁשַמיִםַהָּׁשַמיִםָוָאֶרץ.ָׁשַמיִםעֵֹׂשהַליְיָ,
עֹוָלם.ְוַעדֵמַעָּתהיָּהנְָבֵר�ַוֲאנְַחנּודּוָמה.יֹרֵדיָּכלְו�איְַהְללּויָּהַהֵּמִתים

ַהְללּויָּה.

ֶאְקָרא.ּוְביַָמיִליָאזְנֹוִהָּטהִּכיַּתֲחנּונָי.קֹוִלי,ֶאתיְיָיְִׁשַמעִּכיָאַהְבִּתי
יְיָּובֵׁשםֶאְמָצא.ְויָגֹוןָצָרהְמָצאּונִי,ְׁשאֹולּוְמָצֵריָמֶותֶחְבֵליֲאָפפּונִי

ֶאְקָרא: ָאּנָא יְיָ ַמְּלָטה נְַפִׁשי! ַחנּון יְיָ ְוַצִדיק, ֵוֱא�ֵהינּו
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Kaj nia Dio estas kompatema. La Eternulo gardas la
simplanimulojn; mi estis en mizero, kaj Li min savis. Revenu, ho
mia animo, al via trankvileco, ĉar la Eternulo faris al vi bonon. Ĉar
Vi savis mian animon de la morto, miajn okulojn de larmoj, miajn
piedojn de falpuŝiĝo. Mi irados antaŭ la Eternulo en la lando de la
vivo. Kun kredo mi diris: Mi estas tre afliktita. Mi diris en mia
konfuziĝo: Ĉiu homo mensogas.

Kion mi redonu al la Eternulo por ĉiuj Liaj bonfaroj al mi? Mi levos
la pokalon de savo, kaj mi vokos la nomon de la Eternulo. Miajn
promesojn al la Eternulo mi plenumos antaŭ Lia tuta popolo.
Grandvalora en la okuloj de la Eternulo estas la morto de Liaj
fideluloj. Ho Eternulo, mi ja estas Via sklavo, mi estas Via servanto,
filo de Via servanto; Vi disigis miajn ligilojn. Al Vi mi oferdonos
dankan oferon, kaj la nomon de la Eternulo mi vokos. Miajn
promesojn al la Eternulo mi plenumos antaŭ Lia tuta popolo, en la
kortoj de la domo de la Eternulo, interne de vi, ho Jerusalem.

Haleluja! Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj, laŭdu Lin ĉiuj gentoj; ĉar
granda estas Lia boneco al ni, kaj la vero de la Eternulo restas
eterne.

Haleluja! Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona; ĉar eterna estas Lia
boneco. Izrael diru, ke eterna estas Lia boneco. La domo de Aaron
diru, ke eterna estas Lia boneco. La timantoj de la Eternulo diru, ke
eterna estas Lia boneco.

El premateco mi vokis al la Eternulo, kaj per liberigo respondis al mi
la Eternulo. La Eternulo estas kun mi, mi ne timas; kion faros al mi
homo? La Eternulo estas kun mi, kiel mia helpanto; kaj mi triumfos
super miaj malamikoj. Pli bone estas fidi la Eternulon, ol fidi
homon. Pli bone estas fidi la Eternulon, ol fidi eminentulojn. Ĉiuj
popoloj min ĉirkaŭis, sed per la nomo de la Eternulo mi ilin
disbatos. Ili ĉirkaŭis min de ĉiuj flankoj, sed per la nomo de la
Eternulo mi ilin disbatos. Ili ĉirkaŭis min kiel abeloj, sed ili
estingiĝas, kiel fajro en dornoj; per la nomo de la Eternulo mi ilin
disbatos. Oni min puŝis, ke mi falu; sed la Eternulo min helpis. La
Eternulo estas mia forto kaj mia kanto, kaj Li fariĝis mia savo. La
voĉo de triumfo kaj de saviĝo sonas en la tendoj de la virtuloj: la
dekstra mano de la Eternulo faras heroaĵojn; la dekstra mano de la
Eternulo estas alte, la dekstra mano de la Eternulo faras heroaĵojn.
Mi ne mortos, sed mi vivos, kaj mi rakontos la farojn de la Eternulo.
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ִָּכיִלְמנּוָחיְִכי,נְַפִׁשיׁשּוִבייְהֹוִׁשיַע.ְוִליַּד�ִתייְיָ,ְּפָתִאיםׁשֵֹמרְמַרֵחם. יְי
ִמֶּדִחי.ַרגְִליֶאתִּדְמָעה,ִמןֵעינִיֶאתִמָּמֶות,נְַפִׁשיִחַּלְצָּתִּכיָעָליְִכי.ָּגַמל

ִָלְפנֵיֶאְתַהֵל� ֲאנִיְמאֹד.ָענִיִתיֲאנִיֲאַדֵּבר,ִּכיֶהֱאַמנְִּתיַהַחּיִים.ְּבַאְרצֹותיְי
ָאַמְרִּתי ְבָחְפזִי: ָּכל ָהָאָדם ּכֹזֵב.

ֶאְקָרא.יְיָּוְבֵׁשםֶאָּׂשאיְׁשּועֹותּכֹוסָעָלי.ַּתגְמּולֹוִהיּכֹלַליְיָָאִׁשיבָמה
ָנְָדַרי ְָּבֵעינֵייָָקרַעּמֹו.ְלָכלּנָאנֶגְָדהֲאַׁשֵּלםַליְי יְיָָאנָאַלֲחִסיָדיו.ַהָּמְוָתהיְי

ּתֹוָדהזֶַבחֶאזְַּבחְל�ְלמֹוֵסָרי.ִּפַּתְחָּתֲאָמֶת�,ֶּבןַעְבְּד�ֲאנִיַעְבֶּד�,ֲאנִיִּכי
ָנְָדַריֶאְקָרא.יְיָּוְבֵׁשם יְיָ,ֵּביתְּבַחְצרֹותַעמֹו.ְלָכלנָאנֶגְָדהֲאַׁשֵלםַליְי

ְּבתֹוֵכִכי יְרּוָשַליִם. ַהְללּויָּה.

ֶָוֱאֶמתַחְסדֹו,ָעֵלינּוגַָברִּכיָהֻאִּמים.ָּכלַׁשְּבחּוהּוּגֹויִם,ָּכליְיֶָאתַהְללּו יְי
ְלעֹוָלם. ַהְללּויָּה.

ַחְסּדֹו.ְלעֹוָלםִּכי-יְִׂשָרֵאלנָאיֹאַמרַחְסּדֹו.ְלעֹוָלםִּכי-טֹובִּכיַליְיָהֹודּו
ָיְִרֵאינָאיֹאְמרּוַחְסּדֹו.ְלעֹוָלםִּכי-ַאֲהרֹןֵביתנָאיֹאְמרּו ְלעֹוָלםִּכי-יְי
ַחְסּדֹו.

ָיָּה.ַבֶמְרַחבָעּנָנִיּיָּה,ָקָראִתיַהֵּמַצרִמן ִליּיֲַעֶׂשהַמה-ִאיָרא�אִלי,יְי
ָּבָאָדם.ִמְּבטַֹחַּביְיַָלֲחסֹותטֹובְּבׂשנְָאי.ֶאְרֶאהַוֲאנִיְּבעֹזְָריִלייְיָָאָדם?

ֲאִמיַלם.ִּכייְיְָּבֵׁשםְסָבבּונִי,ּגֹויִםָּכלִּבנְִדיִבים.ִמְּבטַֹחַּביְיַָלֲחסֹותטֹוב
קֹוִצים,ְּכֵאׁשּדֲֹעכּוִכְּדבִֹרים,ַסּבּונִיֲאִמיַלם.ִּכייְיְָּבֵׁשםְסָבבּונִי,גַםַסּבּונִי
ִָלנְּפֹל,ְּדִחיַתנִיָּדחֹהֲאִמיַלם.ִּכייְיְָּבֵׁשם ִליַויְִהייָּהְוזְִמָרתעּזִיֲעזָָרנִי.ַויְי

ָיְִמיןַצִּדיִקים:ְּבָאֳהֵליִויׁשּוָעהִרּנָהקֹולִליׁשּוָעה. ָיְִמיןָחיִל,עֵֹׂשָהיְי יְי
ָיְִמיןרֹוֵמָמה, יַּסֹריָּה.ַמֲעֵׂשיַוֲאַסֵּפרֶאְחיֶה,ִּכיָאמּות�אָחיִל.עֵֹׂשָהיְי

יְִּסַרנִי ּיָּה, ְוַלָּמֶות �א נְָתנָנִי. ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה יָּה.
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Per forta puno punadis min la Eternulo, sed al la morto Li min ne
donis. Malfermu al mi la pordegojn de la vero; mi iros tra ili, mi
gloros la Eternulon. Jen estas la pordego de la Eternulo; virtuloj iras
tra ĝi. Mi dankas Vin, ĉar Vi aŭskultis min kaj fariĝis mia savo.
Ŝtono, kiun malŝatis la konstruantoj, fariĝis ŝtono bazangula. De la
Eternulo ĉi tio fariĝis, ĝi estas miraklo en niaj okuloj. Ĉi tiun tagon
faris la Eternulo; ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. Ho Eternulo, helpu! Ho
Eternulo, sukcesigu!

Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo! Ni benas vin
el la domo de la Eternulo. Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de
la Eternulo! Ni benas vin el la domo de la Eternulo. La Eternulo
estas Dio, kaj Li lumas al ni. Aranĝu la festan procesion kun branĉoj
ĝis la kornoj de la altaro. La Eternulo estas Dio, kaj Li lumas al ni.
Aranĝu la festan procesion kun branĉoj ĝis la kornoj de la altaro. Vi
estas mia Dio, kaj mi Vin gloras; mia Dio, Vin mi altigas. Vi estas
mia Dio, kaj mi Vin gloras; mia Dio, Vin mi altigas. Gloru la
Eternulon, ĉar Li estas bona; ĉar eterna estas Lia boneco. Gloru la
Eternulon, ĉar Li estas bona; ĉar eterna estas Lia boneco.

Ĉiuj Viaj verkoj, Eternulo, laŭdos Vin; Viaj piaj servantoj, kun la
justuloj kiuj faras Vian volon, kaj Via popolo, la domo de Izraelo,
kun ĝojaj kantoj dankos, benos, laŭdos, glorigos, altigos,
respektegos, sanktigos, kaj agnoskos Vian nomon, Ho nia Reĝo, ĉar
al vi estas bone dankadi, kaj agrable kanti laŭdon al Via nomo, ĉar
Vi estas Dio, de ĉiam ĝis ĉiam.

Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona,
ĉar eterna estas Lia boneco.

Gloru la Dion de la dioj,
ĉar eterna estas Lia boneco.

Gloru la Sinjoron de la sinjoroj,
ĉar eterna estas Lia boneco.

La sola faranto de grandaj mirakloj,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kiu saĝege kreis la ĉielon,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kiu etendis la teron super la akvo,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kiu kreis grandajn lumojn,
ĉar eterna estas Lia boneco;
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ִליׁשּוָעה.ִליַוְּתִהיֲענִיָתנִיִּכיאֹוְד�בֹו.יָבֹאּוַצִּדיִקיםַליְיָ,ַהַּׁשַערזֶה
ְלרֹאׁשָהיְָתהַהּבֹונִיםָמֲאסּוֶאֶבןִליׁשּוָעה.ִליַוְּתִהיֲענִיָתנִיִּכיאֹוְד�
ּזֹאתָהיְָתהיהוהֵמֵאתִּפּנָה.ְלרֹאׁשָהיְָתהַהּבֹונִיםָמֲאסּוֶאֶבןִּפּנָה.
ְּבֵעינֵינּו.נְִפָלאֹתִהיאּזֹאתָהיְָתהיהוהֵמֵאתְּבֵעינֵינּו.נְִפָלאֹתִהיא
ָאנָאנָא.ַהְצִליָחהיְיָ,ָאנָאּנָא.הֹוִשיָעהיְיָ,ָאנָאּנָא.הֹוִשיָעהיְיָ,ָאנָא

יְיָ, ַהְצִליָחה נָא.

יְיָ,ְּבֵׁשםַהָּבאָּברּו�יְיָ.ִמֵּביתֵּבַרְכנּוֶכםיְיָ,ְּבֵׁשםַהָּבאָּברּו�
ַקְרנֹותַעדַּבֲעבִֹתיםַחגִאְסרּוָלנּו.ַוּיֶָאריְיֵָאליְיָ.ִמֵּביתֵּבַרְכנּוֶכם
ֵאִליַהִּמזְֵּבַח.ַקְרנֹותַעדַּבֲעבִֹתיםַחגִאְסרּוָלנּו.ַוּיֶָאריְיֵָאלַהִּמזְֵּבַח.

ֲארֹוְמֶמָּך.-ֱא�ַהיְואֹוֶדָּך,ַאָּתהֵאִליֲארֹוְמֶמָּך.-ֱא�ַהיְואֹוֶדָּך,ַאָּתה
ְלעֹוָלםִּכיטֹוב,ִּכיַליְיָהֹודּוַחְסּדֹו.ְלעֹוָלםִּכיטֹוב,ִּכיַליְיָהֹודּו

ַחְסּדֹו.

ָיְַהְללּו� ְוָכלְרצֹונֶ�,עֹוֵׂשיַצִּדיִקיםַוֲחִסיֶדי�ַמֲעֶׂשי�,ָּכלֱא�ֵהינּויְי
ְִִויָבְרכּו,יֹודּוְּבִרנָהיְִׂשָרֵאלֵּביתַעְמ� ִוירֹוְממּוִויָפֲארּו,ִויַׁשְּבחּוֶו

ְלהֹודֹותטֹובְל�ִּכיַמְלֵּכנּו.ִׁשְמ�,ֶאתְויְַמִליכּוְויְַקִּדיׁשּוְויֲַעִריצּו,
ּוְלִׁשְמ� נֱָאְה ְלזַמר, ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל.

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.הֹודּו ַליְיָ ִּכי טֹוב -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.הֹודּו ֵלא�ֵהי ָהֱא�ִהים -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.הֹודּו ָלֲאדֹנֵי ָהֲאדֹנִים -

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.לעֵֹׂשה נְִפָלאֹות גְדֹלֹות ְלַבּדו -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.לעֵֹׂשה ַהָּׁשַמיִם ִּבְתבּונָה -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמיְם -

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים -
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La sunon, por regi en la tago,
ĉar eterna estas Lia boneco;

La lunon kaj la stelojn, por regi en la nokto,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kiu batis Egiptujon en ĝiaj unuenaskitoj,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kaj elkondukis el ĝia mezo Izraelon,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Per forta mano kaj etendita brako,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kiu fendis la Ruĝan Maron en du partojn,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kaj trairigis Izraelon tra ĝi,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kaj enĵetis Faraonon kaj lian militistaron en la Ruĝan Maron,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kiu kondukis Sian popolon tra la dezerto,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kiu batis grandajn reĝojn,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kaj mortigis reĝojn potencajn,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Siĥonon, reĝon de la Amoridoj,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kaj Ogon, reĝon de Baŝan,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kaj donis ilian landon kiel heredon,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Heredon al Lia servanto Izrael,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kiu rememoris nin, kiam ni estis humiligitaj,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kaj liberigis nin de niaj premantoj,
ĉar eterna estas Lia boneco;

Kiu donas panon al ĉiu karno,
ĉar eterna estas Lia boneco.

Gloru la Dion de la ĉielo,
ĉar eterna estas Lia boneco.
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ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּביֹום -
ֶאת ַהּיֵָרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבַּליְָלה –

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְלַמֵּכה ִמְצַרים ִּבְבכֹוֵריֶהם -

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ַויֹוֵצא יְִׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְּביָד ֲחזָָקה ּוִבזְרֹוַע נְטּויָה -

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְלגֹזֵר יַם סּוף ִלגְזִָרים -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְוֶהֱעִביר יְִׂשָרֵאל ְּבתֹוכו -

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְונִֵער ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְביַם סּוף -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְלמֹוִלי� ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים -

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ַויֲָהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְלִסיחֹון ֶמֶל� ָהֱאמִֹרי -

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ּוְלעֹוג ֶמֶל� ַהָּבָׁשן -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ָונַָתן ַאְרָצם ְלנֲַחָלה -

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.נֲַחָלה ְליְִׂשָרֵאל ָעְבדּו -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ֶׁשְּבִִׁשְפֵלנּו זַָכר ָלנּו -

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ַויְִפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר -
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשַמיִם -
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La animo de kio ajn kio havas vivon benu Vian nomon, Eternulo nia
Dio, la spirito de ĉiu karno daŭre glorigu kaj laŭdu Vian nomon, Ho
nia Reĝo; Vi estas Dio de eterne ĝis eterne kaj krom Vi ni agnoskas
nek reĝon, nek elaĉetanton, nek savanton; Vi elaĉetas, elportas,
vivtenas, kaj havas kompaton kun ni, dum ĉiuj tempoj de problemoj
kaj malĝojigo. Ni ne havas Reĝon krom Vi. Vi estas Dio de la unua
kaj Dio de la fina; la Dio de ĉiu kreaĵo, la Majstro de ĉiuj generacioj.
Vi estas adorata kun ĉiuspeca adoro; kiu regas la Universon kun
tenereco, kaj Viajn kreaĵojn kun kompato. La Eternulo nek
dormetas nek dormas, sed instigas tiujn kiuj dormas, vekas tiujn
kiuj dormetas. Li paroligas la mutulojn, Li liberigas la malliberulojn,
Li subtenas ĉiujn falantojn, kaj Li restarigas ĉiujn kurbigitojn, kaj
do, nur Vin ni adoras.

Kvankam niaj buŝoj pleniĝis de melodiaj kantoj, kiel la pleneco de la
maro, niaj langoj ekkriis, kiel ties furiozaj ondegoj, kaj niaj buŝoj de
laŭdo, kiel la larĝ-etendita firmaĵo, kaj niaj okuloj de brileco kiel la
suno kaj la luno, kaj niaj manoj leviĝitaj kiel la agloj flugas ĉielen kaj
niaj piedoj rapidaj kiel la cervino, niaj streboj ne povus redoni
sufiĉan dankon al Vi, Ho Eternulo, nia Dio, kaj la Dio de niaj patroj,
aŭ por laŭdi Vin por unu el la nekalkuleblaj faraĵoj de amo, kiun Vi
donis al kaj al niaj prauloj. Ĉar Vi, Ho Eternulo nia Dio, elaĉetis nin
de Egiptujo, kaj liberigis nin de la domo de sklaveco; en tempoj de
malsatego Vi vivtenis nin; kaj dum sufiĉeco Vi nutris nin. De la
glavo Vi liberigis nin, de pesto Vi savis nin, kaj de malsano kaj
furioza malsanego Vi senpezigis nin. Ĝis nun Via tenera kompato
subtenis nin, kaj Via ĝentileco ne forlasis nin. Ho Eternulo nia Dio,
ne forlasu nin en la estonto. Do la membroj el kiuj Vi formis nin, la
spirito kaj animo kiujn Vi spirigis en nin, la lango kiun Vi metis en
nian buŝon, ili adoros, benos, laŭdos, glorigos, altigos, reverencos,
sanktigos, kaj agnoskos vian suverenan povon, nia Reĝo. Ĉiu buŝo
adoros Vin, kaj ĉiu lando ĵuros al Vi, ĉiu genuo fleksiĝos al Vi; ĉiu
estaĵo kliniĝos antaŭ Vi; ĉiu koro respektegos Vin, kaj ĉiuj enaj
partoj kantos psalmojn al Vi, kiel skribiĝas “Ĉiuj miaj ostoj diros: Ho
Eternulo, kiu egalas Vin?”; kiu savas la malfortulojn de tiu kiu estas
tro forta por li; la malriĉajn kaj senhavajn de ilia premanto. Kiu
estas kiel Vi? Kiu egalas al Vi? Kiu povas kompariĝi al Vi? Vi
Granda, Pova, kaj Am-inspiriga Dio, plej alta Dio, posedanto de
ĉielo kaj tero.
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ּוְתרֹוֵמםְּתָפֵארָּבָׂשרָּכלְורּוַחֱא�ֵהינּו,יְיִָׁשְמ�,ֶאתְּתַבֵר�ַחיָּכלנְִׁשַמת
ָלנּוֵאיןּוִמַּבְלָעֶדי�ֵאל,ַאָּתהָהעֹוָלםְוַעדָהעֹוָלםִמןָּתִמיד.ַמְלֵּכנּו,זְִכְר�,

ְוצּוָקה.ָצָרהֵעתְּבָכלּוְמַרֵחםּוְמַפְרנֵסּוַמִּצילּפֹוֶדהּומֹוִשיַע,ּגֹוֵאלֶמֶל�
ְּבִריֹות,ָּכלֱאלֹוַּהְוָהַאֲחרֹונִים,ָהִראׁשֹונִיםֱא�ֵהיַאָּתה.ֶאָּלאֶמֶל�ָלנּוֵאין

ּוְבִרּיֹוָתיוְּבֶחֶסדעֹוָלמֹוַהְמנֵַהגַהִּתְׁשָּבחֹות,ְּברֹבַהְּמֻהָללּתֹוָלדֹות,ָּכלֲאדֹון
ְָּבַרֲחִמים. נְִרָּדִמים,ְוַהֵּמִקיץיְֵׁשנִיםַהְּמעֹוֵרר-יִיָׁשןְו�איָנּום�אַויְי
ְל�ְּכפּוִפים.ְוַהּזֹוֵקףנֹוְפִלִיםְוַהּסֹוֵמ�ֲאסּוִריםְוַהַּמִּתירִאְּלִמיםְוַהֵּמִׂשיַח

ְלַבְּד� ֲאנְַחנּו מֹוִדים.

ֶׁשַבחְוִׂשְפתֹוֵתינּוַּגָּליו,ֲּכַהמֹוןִרּנָהּוְלׁשֹונֵנּוַּכּיָם,ִׁשיָרהָמֵלאִפינּוִאּלּו
ְּכנְִׂשֵריְפרּוׂשֹותְויֵָדינּוְוַכּיֵָרַח,ַּכֶׁשֶמׁשְמִאירֹותְוֵעינֵינּוָרִקיַע,ְּכֶמְרֲחֵבי
יְיְָל�,ְלהֹודֹותַמְסִּפיִקיםֲאנְַחנּוֵאין-ָּכַאּיָלֹותַקּלֹותְוַרגְֵלינּוָׁשַמיִם,
ֲאָלִפיםַאְלֵפיֵמֶאֶלף,ַאַחת,ַעלִׁשְמ�ֶאתּוְלָבֵר�,ֲאבֹוֵתינּו,ֵוא�ֵהיֱא�ֵהינּו

ִמִּמְצַריםְוִעָּמנּו.ֲאבֹוֵתינּוִעםֶׁשָעִׂשיָתַהּטֹובֹותְּפָעִמים,ְרָבבֹותְוִרֵּבי
ּוְבָׂשָבעזַנְָּתנּוְּבָרָעבְּפִִדיָתנּו,ֲעָבִדיםּוִמֵּביתֱא�ֵהינּו,יְיְָּגַאְלָּתנּו,

ְונֱֶאָמנִיםָרִעיםּוֵמָחָליִםִמַּלְטָּתנּו,ּוִמֶּדֶברִהַּצְלָּתנּוֵמֶחֶרבִּכְלַּכְלָּתנּו,
יְיִָּתְּטֵׁשנּו,ְוַאלֲחָסֶדי�,ֲעזָבּונּוְו�אַרֲחֶמי�ֲעזָרּונּוֵהּנָהַעדִּדִּליָתנּו.
ְּבַאֵּפינּוֶׁשּנַָפְחָּתּונְָׁשָמהְורּוַחָּבנּוֶׁשִּפַּלגְָּתֵאָבִריםֵּכןַעלָלנֶַצח.ֱא�ֵהינּו,

ִוירֹוְממּוִויָפֲארּוִויַׁשְּבחּוִויָבְרכּויֹודּוֵהםֵהן-ְּבִפינּוַׂשְמָּתֲאֶׁשרְוָלׁשֹון
ָלׁשֹוןְוָכליֹוֶדה,ְל�ֶּפהָכלִּכיַמְלֵּכנּו.ִׁשְמ�ֶאתְויְַמִליכּוְויְַקִּדיׁשּוְויֲַעִריצּו

ְלָבבֹותְוָכלִתְׁשַּתֲחֶוה,ְלָפנֶי�קֹוָמהְוָכלִתְכַרע,ְל�ֶּבֶר�ְוָכלִּתָּׁשַבע,ְל�
ַעְצמַֹתיָּכלֶׁשָּכתּוב,ַּכָדָברִלְׁשִֶמ�,יְזֵַּמרּוּוְכָליֹותֶקֶרבְוָכליִיָראּו�,

יְִדֶמהִמיִמּגֹזְלֹו.ְוֶאְביֹוןְוָענִיִמֶּמנּוֵמָחזָקָענִיַמִּצילָכמֹו�ִמייְיָ,ּתֹאַמְרנָה:
ֶעְליֹון,ֵאלְוַהּנֹוָרא,ַהִּגּבֹורַהָּגדֹול,ָהֵאלָל�יֲַערֹ�ּוִמיָּל�יְִׁשֶוהּוִמיָּל�

קֹנֵה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ.
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Ni laŭdos, adoros, glorigos, kaj benos Vian nomon, kiel estas dirite
de Davido: “Benu, ho mia animo, la Eternulon, kaj mia tuta
internaĵo Lian sanktan nomon”.
Vi estas la Dio kiu estas potenca en Via forto, kiu estas granda per
Via gloroplena nomo; ĉiam potenca, kaj impona en Viaj timigaj
agoj; la Reĝo kiu sidas sur la alta kaj laŭdegita trono.
Kiu loĝas en eterneco, plej laŭdigita estas Lia nomo; kiel skribiĝas,
“Ĝoje kantu, ho piuloj, antaŭ la Eternulo; al la justuloj konvenas
glorado.”
De la buŝo de la justulo vi laŭdiĝos, beniĝos de la eldiraĵoj de la
virtuloj; laŭdegiĝos de la lango de la piulo; kaj sanktiĝos inter la
sanktuloj.
Kaj en la kunvenoj de la pluraj miloj de Via popolo, de la domo de
Izraelo, Via nomo gloriĝos, Ho nia Reĝo, tra ĉiuj generacioj, ĉar estas
la devo de ĉiuj kreaĵoj en Via ĉeesto, Ho Eternulo, nia Dio, kaj la Dio
de niaj patroj, laŭdegi, honorigi, beni, altigi, grandigi, glorigi per
kanto preter ĉiuj elparolaĵoj de la himnoj kaj psalmoj de David la
filo de Iŝaj, Via servanto, kaj Via sanktoleito.
Laŭdata de Via nomo eterne, Ho nia Reĝo! Dio kaj Reĝo, granda kaj
sankta, en la ĉielo kaj sur la tero, ĉar al Vi, Ho Eternulo, nia Dio kaj
Dio de niaj patroj, apartenas kanto kaj laŭdo, himno kaj psalmoj,
forto kaj superregado, venko, grandeco, kaj povo, adoro, kaj gloro;
sankteco, kaj majesto; laŭdo kaj dankado de nun ĝis ĉiam. Benata
estas Vi, Ho Eternulo, Ĉiopova Reĝo, glorigita de laŭdoj, merita je
granda dankado, Majstro de mirigaj agoj, Kiu feliĉegas je psalmaj
kantoj; Reĝo, Ĉiopovulo, kaj Eternulo.
Benata estas Vi, Eternulo, nia Dio, Reĝo de la Universo,
Kreinto de la frukto de la vito.
Trinku la kvaran glason da vino, kliniĝante maldekstren.
Benata estas Vi, Eternulo, nia Dio, Reĝo de la Universo, por la vino
kaj por la frukto de la vito, kaj por la produktoj de la kampo, kaj por
tiu dezirinda, bona, kaj spacoplena lando kiun Vi donis kiel
heredaĵon al niaj prauloj, por manĝi ĝian frukton kaj satiĝi per ĝia
boneco. Kompatu, Eternulo nia Dio, al ni, al Izraelo Via popolo, al
Jerusalemo Via urbo, al Cion la loĝejo de Via gloro, kaj al Via altaro
kaj Via templo; rekonstruu Jerusalemon, Via sankta urbo, rapide,
dum niaj tagoj.(Ŝabate aldonu: Estu grace al ni kaj donu al ni forton)
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ֶאתנְַפִׁשיָּבְרִכיְלָדִוד,ָּכָאמּור:ָקְדֶׁש�,ֵׁשםֶאתּונְָבֵר�ּונְָפֶאְר�ּונְַׁשֵּבֲח�נְַהֶּלְל�
יְיָ ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו.

ְּבנֹוְראֹוֶתי�,ְוַהּנֹוָראָלנֶַצחַהִּגּבֹורְׁשֶמ�,ִּבְכבֹודַהָּגדֹולֻעּזֶ�,ְּבַתֲעֻצמֹותָהֵאל
ַהֶּמֶל� ַהּיוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְונִָּׂשא.

נָאָוהַליְָׁשִריםַּביהוה,ַצִּדיִקיםַרּנְנּוְוָכתּוב:ְׁשמֹו.ְוָּקדֹוׁשָּמרֹוםַעדׁשֹוֵכן
ְתִהָּלה.

ִּתְתרֹוָמם,ֲחִסיִדיםּוִבְלׁשֹוןִּתְתָּבַר�,ַצִּדיִקיםּוְבִדְבֵריִּתְתַהָּלל,יְָׁשִריםְּבִפי
ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַקָּדׁש.

ּדֹורְּבָכלַמְלֵּכנּו,ִׁשְמ�,יְִתָּפֵארְּבִרּנָהיְִׂשָרֵאלֵּביתַעְּמ�ִרבְבֹותּוְבַמְקֲהלֹות
ְָלָפנֶי�,ַהיְצּוִריםָּכלחֹוַבתֶׁשֵּכןָודֹור, ְלַהֵּללְלהֹודֹותֲאבֹוֵתינּו,ֵוא�ֵהיֱא�ֵהינּויְי

ִׁשירֹותִּדְבֵריָּכלַעלּוְלַקֵּלסְלַעֵּלהְלָבֵר�,ְלַהֵּדרְלרֹוֵמםְלָפֵארְלַׁשֵּבַח,
ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן יִַׁשי ַעְבְּד�, ְמִׁשיֶח�.

ְל�ִּכיּוָבָאֶרץ,ַּבָּׁשַמיִםְוַהָּקדֹוׁשַהָּגדֹולַהֶמֶל�ָהֵאלַמְלֵּכנּו,ָלַעדִׁשְמ�יְִׁשַּתַּבח
נֶַצח,ּוֶמְמָׁשָלה,עֹזְוזְִמָרה,ַהֵּללּוְׁשָבָחה,ִׁשירֲאבֹוֵתינּו,ֵוא�ֵהיֱא�ֵהינּויְיָנֶָאה,
ְוַעדֵמַעָּתהְוהֹוָדאֹותְּבָרכֹותּוַמְלכּות,ְקֻדָּׁשהְוִתְפֶאֶרת,ְּתִהָלהּוגְבּוָרה,ְּגֻדָּלה

ַהנְִפָלאֹות,ֲאדֹוןַההֹוָדאֹות,ֵאלַּבִּתְׁשָּבחֹות,ָּגדֹולֶמֶל�ֵאליְיָ,ַאָּתהָּברּו�עֹוָלם.
ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי זְִמָרה, ֶמֶל� ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים.

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהגֶָפן.
Trinku la kvaran glason da vino, kliniĝante maldekstren.

ַהָּׂשֶדהְּתנּוַבתַעלַהֶּגֶפן,ְּפִריְוַעלַהֶּגֶפןַעלהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ְוִלְׂשּבַֹעִמִּפְריָּהֶלֱאכֹלַלֲאבֹוֵתינּוְוִהנְַחְלָּתֶׁשָרִציָתּוְרָחָבהטֹוָבהֶחְמָּדהֶאֶרץְוַעל

ִמְׁשַּכןִצּיֹוןְוַעלִעיֶר�יְרּוָׁשַליִםְוַעלַעֶּמ�יְִׂשָרֵאלַעלֱא�ֵקינּוד'נָאַרֶחםִמּטּוָבּה
ְביֵָמינּוִּבְמֵהָרהַהקֶֹדׁשִעיריְרּוָׁשַליִםּוְבנֵהֵהיָכֶל�ְוַעלִמזְְּבֶח�ְוַעלְּכבֹוֶד�
ָעֶליָהּונְָבֶרְכ�ִמּטּוָבּהְונְִׂשַּבעִמִּפְריָּהְונֹאַכלְּבִבנְיָנָּהְוַׂשְמֵחנּוְלתֹוָכּהְוַהֲעֵלנּו

ִּבְקֻדָׁשה ּוְבָטֳהָרה (בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַׁשָּבת ַהּזֶה)
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kaj ĝojigu nin je ĉi tiu tago de la festeno de macoj, ĉar Vi, Eternulo,
nia Dio, estas bona kaj bonfara al ĉiuj, kaj do ni dankas al Vi por la
lando, kaj por la frukto de la vito. Benata estas Vi, Eternulo, por la
lando kaj por la frukto de la vito.

Nirca – נרצה
Akcepto

La memorfesta Diservo de Pesaĥo nun fariĝis laŭ ĝia ordo, ĉiuj leĝoj
kaj statutoj kaj kutimoj de la festeno. Pro tio ke koncediĝis ke ni
meritis pretigi ĝin nun, lasu ankaŭ ke ni meritu plenigi ĝin. Vi, Plej
Sankta kiu loĝas Alte, levu Vian popolon Izraelo, la nekalkuleblan.
Rapidu gvidi nin, la plantoj de Via vitejo, denove al Cion, elaĉetitaj,
kun ĝoja kantado.

Ekster Israelo, diru:

Venontjare en Jerusalemo!

בירושליםהבאהלשנה !
En Israelo, diru:

Venontjare en la rekonstruita Jerusalemo!

הבנויהבירושליםהבאהלשנה !
Je la dua vespero, diru la sekvan benon:
Benata estas Vi, Ho Eternulo, nia Dio, Reĝo de la Universo, Kiu
sanktigis nin per Viaj ordonoj kaj ordonis al ni kalkuli la
tagojn de la Omer.

Ĉi tiu estas la unua tago de la Omer.
Estu Via volo, Ho Eternulo, Nia Dio, kaj la Dio de niaj prauloj, ke
restariĝu la servo en Via sankta templo, rapide, en niaj tagoj, kaj
donu al ni nian porcion en Via leĝo.  
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ַעלְּל�ְונֹוֶדהַלּכֹלּוֵמִטיבטֹוביְיַָאָּתהִּכיַהּזֶה,ַהַּמּצֹותַחגְּביֹוםְוַׂשְמֵחנּו
ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן.  ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן.

נרצה
אֹותֹוְלַסֵּדרזִָכינּוַּכֲאֶׁשרְוֻחָקתֹו.ִמְׁשָּפטֹוְּכָכלְּכִהְלָכתֹו,ֶּפַסחִסּדּורֲחַסל

נֵַהלְּבָקרֹובָמנָה.ִמיֲעַדתְקַהלקֹוֵמםְמעֹונָה,ׁשֹוֵכןזָ�ַלֲעׂשֹותֹו.נִזְֶּכהֵּכן
נְִטֵעי ַכּנָה ְּפדּויִם ְלִציֹון ְּבִרּנָה.

Ekster Israelo, diru:

ִּבירּוָׁשָליִםַהָּבָאהְלָׁשנָה .
En Israelo, diru:

ַהְּבנּויָהִּבירּוָׁשָליִםַהָּבָאהְלָׁשנָה .

Je la dua vespero, diru la sekvan benon:

ְוִצָונּוְּבִמְצוֹוָתיוִקְדָׁשנּוֲאֶׁשרהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר.

ַהיֹום יֹום ֶאָחד ָּבעֶֹמר.

ִָמְּלָפנֶי�,ָרצֹוןיְִהי ֵּביתֲעבֹוַדתֶׁשָּתֵׁשבֲאבֹוֵתינּו,ְוא�ֵהיֱא�ֵהינּו,יְי
ַהִּמְקַּדׁש ִלְמקֹוָמּה, ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרָת�.
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Ekster Israelo, estas kutime reciti la sekvan je la unua nokto:

Kaj tiel okazis je la noktomezo.

Antaŭlonge Vi faris abundajn miraklojn dumnokte,
komence de la unua gardostaro de la nokto.
Vi venkigis la veran konvertiton, kiam li dividis sian roton nokte.

Okazis je la noktomezo.

Vi minacis la reĝon de Gerar je morto en sonĝo nokte.
Vi terurigis la Sirianon dum la nokto.
Kaj Israel luktis kun la anĝelo kaj venkis kontraŭ li, nokte.

Okazis je la noktomezo.

La unuanaskiton de la Egiptanoj Vi mortigis je la noktomezo.
Siajn viglajn junulojn ili ne trovis, kiam ili ellitiĝis je la noktomezo.
La armeon de la princo de Haroŝet Vi subentretis tra la steloj
dumnokte.

Okazis je la noktomezo.

La ofendegulo decidis levi la manon kontraŭ la deziratulo; Vi
frustris lin per la kadavroj nokte.
Bel kaj ĝian figuron Vi disfaligis dum la malheleco de nokto.
Al la plejkarulo montriĝis mistera vizio nokte.

Okazis je la noktomezo.

Li kiu ebriigis sin el la sanktaj ujoj estis mortigita je la sama nokto.
Li saviĝis de la leronejo, li kiu interpretis la timigegajn sonĝojn de la
nokto.
Haman la Agagido, kiu amis malamikecon, skribis siajn leterojn por
ekstermi la judojn, nokte.

Okazis je la noktomezo.
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Ekster Israelo, estas kutime reciti la sekvan je la unua nokto:

ּוְבֵכן ַויְִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה
ָאז רֹוב נִִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּליְָלה,
ְּברֹאׁש ַאְׁשמֹוֶרת זֶה ַהַּליְָלה,

גֵר ֶצֶדק נִַּצְחּתֹו ְּכנֱֶחַלק לֹו ַליְָלה,
ַויְִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה.

ַּדנְָּת ֶמֶל� ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּליְָלה,
ִהְפַחְדָּת ֲאַרִמי ְּבֶאֶמׁש ַליְָלה,

ַוּיַָׂשר יְִׂשָרֵאל ְלַמְלָא� ַויּוַכל לֹו ַליְָלה,
ַויְִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה.

זֶַרע ְּבכֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה,
ֵחיָלם �א ָמְצאּו ְּבקּוָמם ַּבַּליְָלה,

ִטיַסת נְגִיד ֲחרֶׁשת ִסִליָת ְּבכֹוְכֵבי ַליְָלה,
ַויְִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה.

יַָעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבְׁשָּת ְפגָָריו ַּבַּליְָלה,
ָּכַרע ֵּבל ּוַמָצבֹו ְּבִאיׁשֹון ַליְָלה,

ְלִאיׁש ֲחמּודֹות נְִגִָלה ָרז ֲחזֹות ַליְָלה,
ַויְִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה.

ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי קֶֹדׁש נֱֶהַרג ּבֹו ַּבַּליְָלה,
נֹוַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי ַליְָלה,

ִׂשנְָאה נַָטר ֲאגָגִי ְוָכַתב ְסָפִרים ַּבַּליְָלה,
ַויְִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה.
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Vi vekis Vian ĉio-konkeran povon kontraŭ li per sendormigo de la
reĝo nokte.
Vi tretis sur la vinpremilo por ili, kiu petas, gardisto de la nokto.
La Eternulo, la Gardisto de Israelo, elkriu, ankaŭ la mateno venis
kiel la nokto.

Okazis je la noktomezo.

La tago de la elaĉeto alproksimiĝu, kiu estos nek tago nek nokto.
Sciigu, Ho Plej Alta! Ke Via estas la tago kaj la nokto.
Metu gardiston al Via urbo, la tutan tagon kaj la tutan nokton.
Lumigu, kiel per la lumo de tago, la malhelon de nia nokto.

Okazis je la noktomezo.

Ekster Israelo, estas kutime reciti la sekvan je la dua nokto:

Vi diru, ĉi tiu estas la pesaĥa sakrifico.

Vian potencan povon Vi mirige montris je Pesaĥo.
Por esti la ĉefo de ĉiuj solenaj festoj Vi altigis Pesaĥon.
Vi malkovris al la Orientulo [Abrahamo] la miraklojn faritaj je la
noktomezo je Pesaĥo.

Kaj vi diru, ĉi tiu estas la pesaĥa sakrifico.

Vi vizitis lian pordon dum la varmeco de la tago je Pesaĥo.
Li manĝigis la anĝelojn per maco je Pesaĥo.
Al la bovaro li kuris kaj pretigis ŝafidon, memore de la pesaĥa
sakrifico.

Kaj vi diru, ĉi tiu estas la pesaĥa sakrifico.

La Sodomanoj instigis Dion kaj konsumiĝis de fajro je Pesaĥo.
Lot saviĝis de ili kaj li bakis macojn je Pesaĥo.
Vi balais la landon de Mof kaj Nof kiam Vi trapasis ĝin je Pesaĥo.

Kaj vi diru, ĉi tiu estas la pesaĥa sakrifico.
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עֹוַרְרָּת נְִצֲח� ָעָליו ְּבנֶֶדד ְׁשנַת ַליְָלה,
ּפּוָרה ִתְדרֹו� ְלִׁשֹוֵמר ַמה ִּמַליְָלה,

ָצַרח ַּכׁשֹוֵמר ְוָׂשח ָאָתא ּבֶֹקר ְוגַם ַליְָלה,
ַויְִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה.

ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא �א יֹום ְו�ֹא ַליְָלה,
ָרם הֹוַדע ִּכי ְל� ַהיֹום ַאף ְל� ַהַּליְָלה,

ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְר� ָּכל ַהיֹום ְוָכל ַהַּליְָלה,
ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַּכת ַליְָלה,

ַויְִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה.

Ekster Israelo, estas kutime reciti la sekvan je la dua nokto:

ּוְבֵכן ַוֲאֶמְַרֶּתם זֶַבח ֶּפַסח
אֶֹמץ ְּגבּורֹוֶתי� ִהְפֵלאָת ַּבֶּפַסח,
ְּברֹאׁש ָּכל מֹוֲעדֹות נִֵּׂשאָת ֶּפַסח,
ִּגִליָת ְלֶאזְָרִחי ֲחצֹות ֵליל ֶּפַסח,

ַוֲאַמְרֶּתם זֶַבח ֶּפַסח.
ְּדָלָתיו ָּדַפְקָּת ְּכחֹם ַהיֹום ַּבֶּפַסח,

ִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות ַּבֶּפַסח,
ְוֵאל ַהָּבָקר ָרץ זֵֶכר ְלׁשֹור ֵעֶר� ֶּפַסח,

ַוֲאַמְרֶּתם זֶַבח ֶּפַסח.
זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו ָּבֵאׁש ַּבֶּפַסח,

ֻחַּלץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ְּבֵקץ ֶּפַסח,
ִטאֵטאֶת ַאְדַמת מֹף ְונֹף ְּבָעְבְר� ַּבֶּפַסח,

ַוֲאַמְרֶּתם זֶַבח ֶּפַסח.
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Sinjoro, Vi frapis la kapon de ĉiu unuanaskito je la nokto de Pesaĥo.
Sed Vi, Ho Ĉiopovulo, superpasis Viajn unuanaskitojn, markitajn de
la sango de la pesaĥa sakrifico.
Ne permesante ke la detruulo eniru en miajn pordojn je Pesaĥo.

Kaj vi diru, ĉi tiu estas la pesaĥa sakrifico.

La forte sieĝigita urbo [Jeriĥo] cediĝis je Pesaĥo.
Midian detruiĝis de hordea pano, kiel la ofero de Omer, je Pesaĥo.
La potenculoj de Pul kaj Lud detruiĝis de brulantaj brulegoj, je
Pesaĥo.

Kaj vi diru, ĉi tiu estas la pesaĥa sakrifico.

Li [la Reĝo] plu restis en Nob ĝis la alproksimiĝo de Pesaĥo.
La mano skribis la eksterminon de Babilono, la profunda abismo je
Pesaĥo.
La “gardo tiam stariĝis” kaj la “tablo tiam pretiĝis” je Pesaĥo.

Kaj vi diru, ĉi tiu estas la pesaĥa sakrifico.

Hadasa [Ester] kunigis la ĉeestantaron por fasti tri tagojn je Pesaĥo.
La ĵuritan malamikon [Haman] Vi ekzekutigis je la pendumilo
kvindek ulnojn alta, je Pesaĥo.
La duoblan punon Vi portos sur Uc en momento, je Pesaĥo.
Via mano montros sian ĉiopova, kaj Via dekstra mano altigiĝos kiel
je la nokto kiam festiĝis la Festivalo de Pesaĥo.

Kaj vi diru, ĉi tiu estas la pesaĥa sakrifico.

Ki Lo Na’e (Al Li laŭdo taŭgas)

Al Li laŭdo taŭgas, al Li laŭdo ĉiam taŭgos

Li estas ĉiopova en Sia Regno, esence supera, Lia ĉiela taĉmento tiel
diras al li. Via, kaj nur Via, Via, ja Via, Via, certe Via, Via, Ho
Eternulo, estas la suvreneco. Al Li laŭdo taŭgas, al Li laŭdo ĉiam
taŭgos. 
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יָּה רֹאׁש ָּכל אֹון ָמַחְצָּת ְּבֵליל ִׁשּמּור ֶּפַסח,
ַּכִּביר, ַעל ֵּבן ְּבכֹור ָּפַסְחָּת ְּבַדם ֶּפַסח,

ְלִבְלִּתי ֵּתת ַמְׁשִחית ָלבֹא ִּבְפָתַחי ַּבֶּפַסח,
ַוֲאַמְרֶּתם זֶַבח ֶּפַסח.

ְמֻסֶּגֶרת ֻסָּגָרה ְּבִעּתֹוֵתי ֶּפַסח,
נְִׁשְמָדה ִמְדיָן ִּבְצִליל ְׂשעֹוֵרי עֶֹמר ֶּפַסח,

ׂשֹורפּו ִמְׁשַמנֵי ּפּול ְולּוד ִּביַקד יְקֹוד ֶּפַסח,
ַוֲאַמְרֶּתם זֶַבח ֶּפַסח.

עֹוד ַהיֹום ְּבנֹב ַלֲעמֹוד ַעד ָּגָעה עֹונַת ֶּפַסח,
ַּפס יַד ָּכְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ַּבֶּפַסח,

ָצפֹה ַהָּצִפית ָעִרֹו� ַהֻּׁשְלָחן ַּבֶּפַסח,
ַוֲאַמְרֶּתם זֶַבח ֶּפַסח.

ָקָהל ִּכּנְָסה ֲהַדָּסה ְלַׁשֵּלׁש צֹום ַּבֶּפַסח,
רֹאׁש ִמֵּבית ָרָׁשע ָמַחְצָּת ְּבֵעץ ֲחִמִּׁשים ַּבֶּפַסח,

ְׁשֵּתי ֵאֶּלה ֶרגַע ָּתִביא ְלעּוִּצית ַּבֶּפַסח,
ָּתעֹז יְָד� ְוָתרּום יְִמינְ� ְּכֵליל ִהְתַקֵּדׁש ַחג ֶּפַסח,

ַוֲאַמְרֶּתם זֶַבח ֶּפַסח.

ִּכי לֹו נֶָאה
ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה.

ְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוְּגדּוָדיוַּכֲהָלָכה,ָּבחּורִּבְמלּוָכה,ַאִדיר
ַאף ְל�, ְל� יְיָ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֵָאה, ִּכי לֹו יֶָאה.
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Li estas plej alta en Sia regno, Li estas plej glora, Liaj servantoj diras
al Li: Via, kaj nur Via, Via, ja Via, Via, certe Via, Via, Ho Eternulo,
estas la suvreneco.  Al Li laŭdo taŭgas, al Li laŭdo ĉiam taŭgos. 

Li estas pura en Sia regno, Li estas la plej potenca, Liaj anĝeloj diras
al Li: Via, kaj nur Via, Via, ja Via, Via, certe Via, Via, Ho Eternulo,
estas la suvreneco.  Al Li laŭdo taŭgas, al Li laŭdo ĉiam taŭgos. 

Li estas la unu en Sia regno, Li estas Ĉiopova, ili diras al Li: Via, kaj
nur Via, Via, ja Via, Via, certe Via, Via, Ho Eternulo, estas la
suvreneco.  Al Li laŭdo taŭgas, al Li laŭdo ĉiam taŭgos. 

Li estas la Reganto en Sia regno, Li estas la plej timiga, la taĉmento
ĉirkaŭigante Lin diras: Via, kaj nur Via, Via, ja Via, Via, certe Via,
Via, Ho Eternulo, estas la suvreneco. Al Li laŭdo taŭgas, al Li laŭdo
ĉiam taŭgos. 

Li estas la plej humila en Sia regno, Li estas la elaĉetanto, Liaj
justuloj diras: Via, kaj nur Via, Via, ja Via, Via, certe Via, Via, Ho
Eternulo, estas la suvreneco. Al Li laŭdo taŭgas, al Li laŭdo ĉiam
taŭgos. 

Li estas la plej sankta en Sia regno, Li estas la plej kompatoplena, la
Ŝinanim diras: Via, kaj nur Via, Via, ja Via, Via, certe Via, Via, Ho
Eternulo, estas la suvreneco. Al Li laŭdo taŭgas, al Li laŭdo ĉiam
taŭgos. 

Li estas la Ĉiopova en Sia regno, Li estas la subtenanto de la
perfektuloj, kiuj diras al Li: Via, kaj nur Via, Via, ja Via, Via, certe
Via, Via, Ho Eternulo, estas la suvreneco. Al Li laŭdo taŭgas, al Li
laŭdo ĉiam taŭgos. 
 

Adir Hu (Li estas pova)

Plej pova estas Li; Li baldaŭ rekonstruu Sian domon; rapide, rapide,
baldaŭ en niaj tagoj: Ho Dio, rekonstruu ĝin, Ho Eternulo,
rekonstruu ĝin, rekonstruu Vian domon post nelonge. 
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ְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוָוִתיָקיוַּכֲהָלָכה,ָהדּורִּבְמלּוָכה,ָּדגּול
ַאף ְל�, ְל� יְיָ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה.

ְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוַטְפְסָריוַּכֲהָלָכהָחִסיןִּבְמלּוָכה,זַַּכאי
ַאף ְל�, ְל� יְיָ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה.

ְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוִלמּוָדיוַּכֲהָלָכהַּכִּבירִּבְמלּוָכה,יִָחיד
ַאף ְל�, ְל� יְיָ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה.

ְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוְסִביָביוַּכֲהָלָכהנֹוָראִּבְמלּוָכה,מֹוֵׁשל
ַאף ְל�, ְל� יְיָ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה.

ְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוַצִּדיָקיוַּכֲהָלָכה,ּפֹוֶדהִּבְמלּוָכה,ָענָיו
ַאף ְל�, ְל� יְיָ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה.

ְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוִׁשנְַאנָיוַּכֲהָלָכהַרחּוםִּבְמלּוָכה,ָּקדֹוׁש
ַאף ְל�, ְל� יְיָ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה.

ְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוְּתִמיָמיוַּכֲהָלָכהּתֹוֵמ�ִּבְמלּוָכה,ַּתִקיף
ַאף ְל�, ְל� יְיָ ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה.

ַאִּדיר הּוא

ַאִּדיר הּוא יְִבנֶה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.
ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּביֵָמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבנֵה, ֵאל ְּבנֵה, ְּבנֵה ֵביְת� ְּבָקרֹוב.
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Plej supera estas Li, granda estas Li, altigita estas Li; Li baldaŭ
rekonstruu Sian domon; rapide, rapide, baldaŭ en niaj tagoj: Ho Dio
rekonstruu ĝin, Ho Eternulo, rekonstruu ĝin, rekonstruu Vian
domon post nelonge. 

Glora estas Li, fidoplena estas Li, senkulpa estas Li, favorkora estas
Li; Li baldaŭ rekonstruu Sian domon; rapide, rapide, baldaŭ en niaj
tagoj: Ho Dio, rekonstruu ĝin, Ho Eternulo, rekonstruu ĝin,
rekonstruu Vian domon post nelonge. 

Pura estas Li, unusola estas Li, tutpova estas Li, saĝa estas Li, reĝo
estas Li, timinda estas Li, ekzaltita estas Li, potenca estas Li,
elaĉetanto estas Li, justa estas Li; Li baldaŭ rekonstruu Sian domon;
rapide, rapide, baldaŭ en niaj tagoj: Ho Dio, rekonstruu ĝin, Ho
Eternulo, rekonstruu ĝin, rekonstruu Vian domon post nelonge. 

Sankta estas Li, kompatema estas Li, ĉiopova estas Li, ĉio-rega estas
Li; Li baldaŭ rekonstruu Sian domon; rapide, rapide, baldaŭ en niaj
tagoj: Ho Dio, rekonstruu ĝin, Ho Eternulo, rekonstruu ĝin,
rekonstruu Vian domon post nelonge. 

Eĥad mi jodea (Kiu scias unu?)

Kiu scias unu? Mi scias unu; Unu estas la Eternulo, en la ĉielo kaj la
tero. 

Kiu scias du? Mi scias du; du estas la tabuloj de la Interligo; Unu
estas la Eternulo, en la ĉielo kaj la tero. 
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ִּבְמֵהָרה,ִּבְמֵהָרה,ְּבָקרֹוב.ֵביתֹויְִבנֶההּואָּדגּולהּוא,ָּגדֹולהּוא,ָּבחּור
ְּביֵָמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבנֵה, ֵאל ְּבנֵה, ְּבנֵה ֵביְת� ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה,ְּבָקרֹוב.ֵביתֹויְִבנָההּוא,ָחִסידהּואזַַּכאיהּוא,ָוִתיקהּוא,ָהדּור
ִּבְמֵהָרה, ְּביֵָמינּו ְבָקרֹוב. ֵאל ְּבנֵה, ֵאל ְּבנֵה, ְּבנֵה ֵביְת� ְּבָקרֹוב.

ַסִּגיבהּוא,נֹוָראהּוא,ֱמֶל�הּוא,ָלמּודהּוא,ַּכִּבירהּוא,יִָחידהּוא,ָטהֹור
ִּבְמֵהָרה,ְּבָקרֹוב.ֵביתֹויְִבנֶההּוא,ַצִּדיקהּוא,ּפֹוֶדההּוא,ִעּזּוזהּוא,

ִּבְמֵהָרה, ְּביֵָמינּו ְבָקרֹוב. ֵאל ְּבנֵה, ֵאל ְּבנֵה, ְּבנֵה ֵביְת� ְּבָקרֹוב.

ְּבָקרֹוב.ֵביתֹויְִבנֶההּוא,ַּתִּקיףהּוא,ַׁשַּדיהּוא,ַרחּוםהּוא,ָקדֹוׁש
ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּביֵָמינּו ְבָקרֹוב. ֵאל ְּבנֵה, ֵאל ְּבנֵה, ְּבנֵה ֵביְת� ְּבָקרֹוב.

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע?

ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד ֲאנִי יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱא�ֵהינּוֶאָחד

ֱא�ֵהינּוֶאָחדַהְּבִרית.ֻלחֹותְׁשנֵייֹוֵדַע:ֲאנִיְׁשנַיִםיֹוֵדַע?ִמיְׁשנַיִם
ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
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Kiu scias tri? Mi scias tri; tri estas la patroj, du la tabuloj de la
Interligo, Unu estas la Eternulo, en la ĉielo kaj la tero. 

Kiu scias kvar? Mi scias kvar; kvar estas la patrinoj, tri la patroj, du
la tabuloj de la Interligo, Unu estas la Eternulo, en la ĉielo kaj la
tero. 

Kiu scias kvin? Mi scias kvin; kvin estas la libroj de la Torao, kvar
patrinoj, tri patroj, du tabuloj de la Interligo, Unu estas la Eternulo,
en la ĉielo kaj la tero. 

Kiu scias ses? Mi scias ses; ses estas la libroj de la Miŝna, kvin libroj
de la Torao, kvar patrinoj, tri patroj, du tabuloj de la Interligo, Unu
estas la Eternulo, en la ĉielo kaj la tero. 

Kiu scias sep? Mi scias sep; sep estas la tagoj de la semajno, ses
libroj de la Miŝna, kvin libroj de la Torao, kvar patrinoj, tri patroj, du
tabuloj de la Interligo, Unu estas la Eternulo, en la ĉielo kaj la tero. 

Kiu scias ok? Mi scias ok; ok estas la tagoj antaŭ cirkumcidiĝo, sep
tagoj de la semajno, ses libroj de la Miŝna, kvin libroj de la Torao,
kvar patrinoj, tri patroj, du tabuloj de la Interligo, Unu estas la
Eternulo, en la ĉielo kaj la tero. 

Kiu scias naŭ? Mi scias naŭ; naŭ estas la monatoj antaŭ nasko, ok
tagoj antaŭ cirkumcidiĝo, sep tagoj de la semajno, ses libroj de la
Miŝna, kvin libroj de la Torao, kvar patrinoj, tri patroj, du tabuloj de
la Interligo, Unu estas la Eternulo, en la ĉielo kaj la tero. 

Kiu scias dek? Mi scias dek; dek estas la ordonoj, naŭ monatoj
antaŭ nasko, ok tagoj antaŭ cirkumcidiĝo, sep tagoj de la semajno,
ses libroj de la Miŝna, kvin libroj de la Torao, kvar patrinoj, tri
patroj, du tabuloj de la Interligo, Unu estas la Eternulo, en la ĉielo
kaj la tero. 

Kiu scias dek unu? Mi scias dek unu; dek unu estas la steloj, dek
ordonoj, naŭ monatoj antaŭ nasko, ok tagoj antaŭ cirkumcidiĝo, sep
tagoj de la semajno, ses libroj de la Miŝna, kvin libroj de la Torao,
kvar patrinoj, tri patroj, du tabuloj de la Interligo, Unu estas la
Eternulo, en la ĉielo kaj la tero.
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ַהְּבִרית,ֻלחֹותְׁשנֵיָאבֹות,ְׁשלָׁשהיֹוֵדַע:ֲאנִיְׁשלָׁשהיֹוֵדַע?ִמיְׁשלָׁשה
ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשנֵיָאבֹות,ְׁשלָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעיֹוֵדַע:ֲאנִיַאְרַּבעיֹוֵדַע?ִמיַאְרַּבע
ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.

ִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהיֹוֵדַע:ֲאנִיֲחִּמָּׁשהיֹוֵדַע?ִמיֲחִּמָּׁשה
ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשנֵי ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.

חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהיֹוֵדַע:ֲאנִיִׁשָּׁשהיֹוֵדַע?ִמיִׁשָּׁשה
ֱא�ֵהינּוֶאָחדַהְּבִרית,ֻלחֹותְׁשנֵיָאבֹות,ְׁשלָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,

ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשָּבָּתא,יְֵמיִׁשְבָעהיֹוֵדַע:ֲאנִיִׁשְבָעהיֹוֵדַע?ִמיִׁשְבָעה
ֻלחֹותְׁשנֵיָאבֹות,ְׁשלָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,

ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
יְֵמיִׁשְבָעהִמיָלה,יְֵמיְׁשמֹונָהיֹוֵדַע:ֲאנִיְׁשמֹונָהיֹוֵדַע?ִמיְׁשמֹונָה
ְׁש�ָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשָּבָּתא,

ָאבֹות, ְׁשנֵי ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ִמיָלה,יְֵמיְׁשמֹונָהֵלָדה,יְַרֵחיִּתְׁשָעהיֹוֵדַע:ֲאנִיִּתְׁשָעהיֹוֵדַע?ִמיִּתְׁשָעה

ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשָּבָתא,יְֵמיִׁשְבָעה
ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשנֵי ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.

ֵלָדה,יְַרֵחיִּתְׁשָעהִדְּבַרּיָא,ֲעָׂשָרהיֹוֵדַע:ֲאנִיֲעָׂשָרהיֹוֵדַע?ִמיֲעָׂשָרה
חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשָּבָתא,יְֵמיִׁשְבָעהִמיָלה,יְֵמיְׁשמֹונָה
ֱא�ֵהינּוֶאָחדַהְּבִרית,ֻלחֹותְׁשנֵיָאבֹות,ְׁש�ָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,

ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ֲעָׂשָרהּכֹוְכַבּיָא,ָעָׂשרַאַחדיֹוֵדַע:ֲאנִיָעָׂשרַאַחדיֹוֵדַע?ִמיָעָׂשרַאַחד

ִׁשָּׁשהַׁשָּבָתא,יְֵמיִׁשְבָעהִמיָלה,יְֵמיְׁשמֹונָהֵלָדה,יְַרֵחיִּתְׁשָעהִדְּבַריָא,
ְׁשנֵיָאבֹות,ְׁשלָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵרי

ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.

Kiu scias dek du? Mi scias dek du; dek du estas la triboj, dek unu
steloj, dek ordonoj, naŭ monatoj antaŭ nasko, ok tagoj antaŭ
cirkumcidiĝo, sep tagoj de la semajno, ses libroj de la Miŝna, kvin
libroj de la Torao, kvar patrinoj, tri patroj, du tabuloj de la Interligo,
Unu estas la Eternulo, en la ĉielo kaj la tero. 
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Kiu scias dek tri? Mi scias dek tri; dek tri estas la ecoj de Dio, dek
du triboj, dek unu steloj, dek ordonoj, naŭ monatoj antaŭ nasko, ok
tagoj antaŭ cirkumcidiĝo, sep tagoj de la semajno, ses libroj de la
Miŝna, kvin libroj de la Torao, kvar patrinoj, tri patroj, du tabuloj de
la Interligo, Unu estas la Eternulo, en la ĉielo kaj la tero. 

Ĥad gadja (Unu kaprido)
Unu kaprido, unu kaprid’, kiun mia patro aĉetis kontraŭ du zuzoj;
unu kaprido, unu kaprid’. 

Kaj kato venis kaj formanĝis la kapridon, kiun mia patro aĉetis
kontraŭ du zuzoj; unu kaprido, unu kaprid’. 

Kaj hundo venis kaj mordis la katon, kiu formanĝis la kapridon,
kiun mia patro aĉetis kontraŭ du zuzoj; unu kaprido, unu kaprid’. 

Kaj venis bastono kaj bategis la hundon, kiu mordis la katon, kiu
formanĝis la kapridon, kiun mia patro aĉetis kontraŭ du zuzoj; unu
kaprido, unu kaprid’. 

Kaj fajro venis kaj bruligis la bastonon, kiu bategis la hundon, kiu
mordis la katon, kiu formanĝis la kapridon, kiun mia patro aĉetis
kontraŭ du zuzoj; unu kaprido, unu kaprid’. 

Kaj akvo venis kaj estingis la fajron, kiu bruligis la bastonon, kiu
bategis la hundon, kiu mordis la katon, kiu formanĝis la kapridon,
kiun mia patro aĉetis kontraŭ du zuzoj; unu kaprido, unu kaprid’. 

Kaj bovo venis kaj trinkis la akvon, kiu estingis la fajron, kiu bruligis
la bastonon, kiu bategis la hundon, kiu mordis la katon, kiu
formanĝis la kapridon, kiun mia patro aĉetis kontraŭ du zuzoj; unu
kaprido, unu kaprid’.
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ַאַחדִׁשְבַטיָא,ָעָׂשרְׁשנֵיםיֹוֵדַע:ֲאנִיָעָׂשרשניםיודע?ִמיָעָׂשרְׁשנֵים
ִׁשְבָעהִמיָלה,יְֵמיְׁשמֹונָהֵלָדה,יְַרֵחיִּתְׁשָעהִדְּבַריָא,ֲעָׂשָרהּכֹוְכַבּיָא,ָעָׂשר

ִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשָּבָתא,יְֵמי
ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשנֵי ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.

ִמַּדיָא.ָעָׂשרְׁשלָׁשהיֹוֵדַע:ֲאנִיָעָׂשרְׁשלָׁשהיֹוֵדַע?ִמיָעָׂשרְׁשלָׁשה
יְַרֵחיִּתְׁשָעהִדְּבַריָא,ֲעָׂשָרהּכֹוְכַבּיָא,ָעָׂשרַאַחדִׁשְבַטיָא,ָעָׂשרְׁשנֵים
ֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשָּבָתא,יְֵמיִׁשְבָעהִמיָלה,יְֵמיְׁשמֹונָהֵלָדה,

ֶאָחדַהְּבִרית,ֻלחֹותְׁשנֵיָאבֹות,ְׁשלָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשי
ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.

ַחד ַּגְדיָא
ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא ְּדזִַּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.

ְוָאָתא ׁשּונְָרא ְוָאְכָלה ְלגְַדיָא, ְּדזִַּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.
ַּגְדיָא,ַחדזּוזֵי,ִּבְתֵריַאָּבאְּדזִַּביןְלגְַדיָא,ְּדָאְכָלהְלׁשּונְָרא,ְונַָׁש�ַכְלָּבאְוָאָתא

ַחד ַּגְדיָא.
ִּבְתֵריַאָּבאְּדזִַּביןְלגְַדיָא,ְּדָאְכָלהְלׁשּונְָרא,ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,וִהָּכהחּוְטָראְוָאָתא

זּוזֵי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.
ְלגְַדיָא,ְּדָאְכָלהְלׁשּונְָרא,ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,ְוָׂשַרףנּוָראְוָאָתא

ְּדזִַּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.
ְלׁשּונְָרא,ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,ְּדָׂשַרףְלנּוָרא,ְוָכָבהַמיָאְוָאָתא

ְּדָאְכָלה ְלגְַדיָא, ְּדזִַּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.
ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,ְּדָׂשַרףְלנּוָרא,ְּדָכָבהְלַמיָא,ְוָׁשָתהתֹוָראְוָאָתא

ְלׁשּונְָרא, ְּדָאְכָלה ְלגְַדיָא, ְּדזִַּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.
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Kaj la buĉisto venis kaj mortigis la bovon, kiu trinkis la akvon, kiu
estingis la fajron, kiu bruligis la bastonon, kiu bategis la hundon,
kiu mordis la katon, kiu formanĝis la kapridon, kiun mia patro
aĉetis kontraŭ du zuzoj; unu kaprido, unu kaprid’. 

Kaj la anĝelo de la morto venis kaj mortigis la buĉiston, kiu mortigis
la bovon, kiu trinkis la akvon, kiu estingis la fajron, kiu bruligis la
bastonon, kiu bategis la hundon, kiu mordis la katon, kiu formanĝis
la kapridon, kiun mia patro aĉetis kontraŭ du zuzoj; unu kaprido,
unu kaprid’. 

Kaj la Plej Sankta, Benata estu Li, venis, kaj mortigis la anĝelon de la
morto, kiu mortigis la buĉiston, kiu mortigis la bovon, kiu trinkis la
akvon, kiu estingis la fajron, kiu bruligis la bastonon, kiu bategis la
hundon, kiu mordis la katon, kiu formanĝis la kapridon, kiun mia
patro aĉetis kontraŭ du zuzoj; unu kaprido, unu kaprid’.
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ְּדָׂשַרףְלנּוָרא,ְּדָכָבהְלַמיָא,ְּדָּׁשָתהְלתֹוָרא,ְוָׁשַחטַהׁשֹוֵחטְוָאָתא
ַאָּבאְּדזִַּביןְלגְַדיָא,ְּדָאְכָלהְלׁשּונְָרא,ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,

ִּבְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַּגְדיָא,ַחד ַּגְדיָא.

ְּדָכָבהְלַמיָא,ְּדָּׁשָתהְלתֹוָרא,ְּדָׁשַחטְלׁשֹוֵחט,ְוָׁשַחטַהָּמֶותַמְלָא�ְוָאָתא
ְלגְַדיָא,ְּדָאְכָלהְלׁשּונְָרא,ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,ְּדָׂשַרףְלנּוָרא,

ְּדזִַּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַּגְדיָא,ַחד ַּגְדיָא.

ְּדָׁשַחטְלׁשֹוֵחט,ְּדָׁשַחטַהָּמֶות,ְלַמְלַא�ְוָׁשַחטהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשְוָאָתא
ְלַכְלָּבא,ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,ְּדָׂשַרףְלנּוָרא,ְּדָכָבהְלַמיָא,ְּדָּׁשָתהְלתֹוָרא,

ְּדנַָׁש� ְלׁשּונְָרא, ְּדָאְכָלה ְלגְַדיָא, ְּדזִַּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַּגְדיָא,ַחד ַּגְדיָא.
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